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  اإلهـــــــــــــداءاإلهـــــــــــــداء  
  
  ......  املارقوناملارقونأيها الغزاة أيها الغزاة 

  ......إذا دعتكم قدرتكم عىل حرق العراق واحتالله إذا دعتكم قدرتكم عىل حرق العراق واحتالله 
  !!...!!...!!!!!!فقدرة هللا أعظم فقدرة هللا أعظم 

  ... ... ي احتاللكم حرقتم الزرع والرضع ي احتاللكم حرقتم الزرع والرضع فففف
  ......رشدتم وقتلتم العديد رشدتم وقتلتم العديد و و حرقتم املكتبات وطردتم بل حرقتم املكتبات وطردتم بل 

  ........علامء العراق علامء العراق   ––من علامء األمة من علامء األمة 
  ... ... يلِّ أجد من هذا الكتاب البسيط نواة علٍم جديد يلِّ أجد من هذا الكتاب البسيط نواة علٍم جديد عَ عَ 

  ......  السليبةالسليبة  إىل املكتبة العراقيةإىل املكتبة العراقية  املايض املايض   ألق ألق   منمن  عيد شيئاً عيد شيئاً يي

  

  املؤلفاملؤلف

  صالح حسن الداهريصالح حسن الداهري. . دد..أأ
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لقد جاءت فكرة تأليف هذا الكتاب عندما كنت أقوم بتدريس علم النفس الرتبوي ألقسام 
وقمت بالتعاون مع زمالء آخرين بتأليف كتاب منهجي .  ة يف كلية الرتبية ، ابن رشد، جامعة بغدادمختلف

فسية واألقسام األخرى يف الكلية وذلك يدرس كل مستوى الدراسات األولية يف قسم العلوم الرتبوية والن
  .  1998عام 

مام حدا يب أن أقدم هذا  ه،وبعدها قمت بتدريس علم النفس الرتبوي يف املاجستري والدكتورا
ليفيد طلبة الدراسات األولية والعليا، ويفيد القاريء كأساسيات لعلم النفس الرتبوي الجديد  الجهد

  .ونظريات التعلم تحديداً، ونظريات الدافعية

وقد وجدت لزاماً عيل أن أخصص فصالً لإلرشاد الرتبوي النفيس عالقته بعلم النفس الرتبوي، 
  .  املسرتشدأو   املستعنيراسة الحالة التي يستفيد منها املدرس والطالب و وأخذت منوذج لد

  . وقد تضمن الكتاب عدة فصول موضحة يف مقدمة الفهرس للكتاب 

ً للقاريء واملدرس  ودعويت لألخوة  –هذا وأدعو من هللا عز وجل أن يجعل هذا العمل مفيدا
طرق يف هذا الكتاب لإلستفادة منها يف الطبعات  األساتذة املختصني أن يساعدونا مبالحظاتهم حول ما

  . القادمة إن شاء هللا

  : وأدعو هللا قائالً

  . . دين علام دين علام ز ز اللهم انفعني مبا علمتني وعلمني مبا ينفعني و اللهم انفعني مبا علمتني وعلمني مبا ينفعني و   

  

  املؤلفاملؤلف

  األستاذ الدكتور صالح حسن الداهرياألستاذ الدكتور صالح حسن الداهري

 مقدمـــة الكتــــابمقدمـــة الكتــــاب
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  األولالفصل 
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  األولالفصل 

  حاجة اإلنسان إىل التعلم
  

اإلنسان أكرث الحيوانات حاجة إىل التعلم، كام أنه أقـدرها عليـه فالحيوانـات تولـد مـزودة بـالفطرة 
) الغرائـز(بأمناط سلوكية عىل قدر قليل أو كبري من التحجـر والجمـود، يطلـق عليهـا بعـض علـامء الـنفس 

العش بشكل معني عند بعض الطيور وغريزة الهجرة يف فصـول معينـة مـن منطقـة إىل أخـرى كغريزة بناء 
وغريزة حفظ الطعـام وادخـاره عنـد النمـل أو نحـل العسـل وغريهـا مـن األمنـاط . عند البعض اآلخر منها

نهـا وهي أمناط تكفي إلشـباع حاجاتهـا األساسـية ومتك. السلوكية املوروثة كالسلوك الجنيس وسلوك األمومة
من التكيف لبيئاتها املحدودة، الضيقة الثابتة نسبياً، أما اإلنسان فال يوجد لديه عند والدته إال النزر اليسـري 

وعىل األغلب ال تتجـاوز عمليـات الرضـاعة والحبـو والوقـوف وامليشـ . من هذه األمناط السلوكية الفطرية
ا كان عجزه عند امليالد عـن مواجهـة مطالـب لذ. والقبض عىل األشياء باليد وإصدار أصوات كالمية بسيطة
  .الحياة املادية والحياة االجتامعية أكرب من أي حيوان آخر

ومن ثم كان لزاماً أن تطول ندة حضانته ورعايته حتى يتعلم ويكتسب رضورياً من السـلوك متكنـه 
املعقـودة املتغـرية التـي ومتنكه من العيش يف بيئة اإلنسـانية . من إرضاء دوافعه وحاجاته التي ال حرص لها

  .تتطلب مرونة بالغة يف التكييف حتى أن ما يصلح للفرد فيها قد ال يصلح ألوالده
  

  :ماهو علم النفس الرتبوي
  

ويف أثنـاء . كان علم النفس يف املايض يقترصـ يف بحوثـه واهتامماتـه ونظرياتـه عـىل اإلنسـان الكبـري
  لهمسريته وتطورُه اتسعت آفاقه وزادت حتى أصبحت 
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فالفروع النظرية ال تهدف إىل استخدام مبارش يف الحياة اليوميـة . مجموعتان من الفروع نظرية وتطبيقية 
بل إىل العلم واملعرفة ملجرد العلم واملعرفة أي إىل مجرد الكشف عن املبادئ والقـوانني التـي تهـيمن عـىل 

كالت قامئـة او متوقـع قيامهـا يف أما الفروع التطبيقية فتستهدف تحقيق أغراض عملية وحل مشـ. السلوك
شتى نواحي الحياة ومنها علم النفس الرتبوي وعلم النفس الصناعي وعلم الـنفس التجـاري وعلـم الـنفس 

  .العيادي) الرسيري(الجنايئ وعلم النفس الحريب وعلم النفس الكلينييك 

ميـدان الرتبيـة  فعلن النفس الرتبوي إذن هو العلم الذي يطبق مبادئ علـم الـنفس وقوانينـه عـىل
والتعليم لحل ما يقوم يف هذا امليدان من مشكالت كضعف التالميـذ يف موضـوعات الرياضـيات أو اختيـار 
الطريقة األفضل لتدريس القراءة يف الصفوف األوىل، أو صعوبات الجمع بـني الجنسـني يف مرحلـة الدراسـة 

  .اإلعدادية

  .يس املواد املختلفة كالحساب والرسم والقراءةكام يطبق مبادئ عملية التعليم وقوانينها عىل تدر
إن مفهوم علم النفس الرتبوي يف الوقت الحارض يتعدى ما ذكرنـاه مـن كونـه علـم تطبيقـي فقـط 
يستعري من علم النفس النظري ما يراه من نتائج ومبادئ تفيده يف حـل مشـكالت الرتبيـة والتعلـيم إىل أن 

تمدة من تجاربـه الخاصـة يف الحقـول الرتبويـة التـي ميـارس مس ةيصوغ بنفسه ولنفسه مبادئ سيكولوجي
  ) 1999: الداهري صالح حسن(    .النشاط فيها تطبيقاً وتنظرياً 

  

  :إن أهم الحقول التي يشملها علم النفس الرتبوي هي
  

واملقصود بالدوافع هو كل حالة جسمية أو نفسية تثري السلوك يف ظروف معينة وتعمـل  :الدوافع .1

فالجوع كدافع يدفع بالحيوان أو اإلنسان الجائع إىل . ر حتى ينتهي بتحقيق غاية معينةعىل استمرا
  البحث عن الطعام بكل ناحية
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والشـخص الطمـوح ال يكـل وال ميـل . ووسيلة وال يقف حتى يحصل عليه ويشبع جوعه 

  .من العمل واملثابرة حتى يحقق طموحه

جها من االتجاه العام للسلوك الصادر عنهـا والـدوافع والدوافع حاالت ال نالحظها مبارشة ولكننا نستنت

أنواع منها فطرية كالجوع والجنس ومنها مكتسبة كدافع التقدير االجتامعي ودافع العدوان ومنهـا شـعورية 

  .نحس بها ومنها الشعورية أي ال نحس بها ولكن نترصف مبوجبها

أن يتعلــق مبوضــوعات أو وهــي اســتعدادات وجدانيــة مكتســبة تحمــل الفــرد عــىل  :االتجاهــات .2

وتتكـون االتجاهـات مـن تكـرار . أشخاص فيميل إلها ويحبها أو بالعكس ينفـر منهـا ويبتعـد عنهـا

اتصال الفرد باملوضوع أو بالشخص أو باألحياء من قبـل الكبـار أو العظـامء أو عـن طريـق القـدوة 

  .الحسنة

بوية التي تبنى عىل ذلك وسنقوم يف رشوطه وقوانينه والعوامل املؤرشة فيه والتطبيقات الرت  التعلم .3

 .هذا التعيني بيشء من التوضيح له

ويعني هذا املوضوع بالفروق القامئة بني األفراد يف الجوانب الجسـمية والعقليـة  :الفروق الفردية .4

واالنفعالية مع محاولة التعرف عىل أسبابها وطـرق التخفيـف مـن حـدة سـلبياتها واملعلمـون مـن 

  .يف هذا الحقل وإىل أخذه بنظر االعتبار عند العمل بني التالميذ. رايةأحوج الناس إىل الد

كالذكاء واإلدراك واالنتباه والتذكر والتخيـل والتصـور وطبيعـة كـل مـن  :العمليات العقلية العليا .5

  .هذه العمليات وأثرها يف املجال التعليمي والرتبوي

 .ية خاصة يف املدارس واملعامل والحقولالقامئة يف املواقف التعليم أهمية العالقات اإلنسانية .6

هـو موضـوع التقـويم والقيـاس ويعـنس العمليـات  ومن أهم موضوعات علم النفس الرتبـوي .7

  الرتبوية التي تهدف إىل معرفة األنشطة والفعاليات الرتبوية
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والتعليمية ومدى نجاحها يف تحقيق أهدافها وتدخل يف هـذا البـاب جميـع االختيـارات  
 .تلفةبأنواعها املخ

 

  :يريد املؤلف هنا أن يتكلم عن شيئاً فرتات النمو اإلنساين ويوضح ذلك مبا ييل

  :النمو الجسمي يف مرحلة ما قبل الوالدة -
تعترب اللحظة التي تتم بها تلقيح البويضات لحني بداية النمو، ويعترب منو الجنني مـن خليـة واحـدة 

هـذا وإن منـط النمـو .. ية خالل تسعة شهور تقومييـةصغرية مجهرية إىل طفل يتكون من مائتي مليون خل
. يف املرحلة الجنينية يسري بشكل منتظم ميكن التنبؤ به وبذا ميكن عرضه يف جدول زمني مـن ثـالث فـرتات

  .فرتة البويضة املرحلة الجنينية األوىل، واملرحلة الجنينية الثانية

  :فرتات البويضة املخصبة -
أيـام مـن  10يكون النمو رسيعاً يف داخل البويضة، ويحـدث االلتصـاق بجـدار الـرحم بعـد حـوايل     .ويوجد تغري يف حجم البويضة املخصبة لعدم التصاقها بعد يف جدار الرحم    )ع الثاينمن الحمل إىل نهاية األسبو (

 .وعند االلتصاق، تصبح البويضة جنيناً معتمداً عىل األم   .اإلخصاب

  :املرحلة الجنينية األوىل -
  )األسبوع الثاين إىل نهاية الشهر القمر الثايننهاية (

   يوماً يكون الجنني قد  18يكون تطور النمو يف هذه املرحلة عىل درجة كبرية من الرسعة عند بلوغ
  .بدأ يتخذ شكله إىل درجة ما تبدو كل أعضاء الجسم املهمة الخارجية والداخلية بالنمو
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  هـا متيـز جـنس الجنـني وتكاملـه بحيـث أن التـدخل تنمو األعضاء التناسـلية إىل درجـة ميكـن خالل
مـن قبـل سـقوط األم عـن الـدرج أو تنـاول (امليكانييك أو الكياموي يف تطور النمو يف هذه املرحلة 

من احتامل الرضر الدائم للجهـاز العصـبي مـام لـو وجـدت يف فـرتة ) جرعة أكرب من بعض العقاقري
ملانية ببلوغ األسبوع الثاين لكان من املحتمل أن ينشأ ثالثة مثال ذلك أن األم لو أصيبت بالحصبة األ 

الطفل مصاباً بالضعف العقيل بدرجة أكرب مام لو أصيبت بهذا املرض خالل األسابيع الثامنيـة األوىل 
 .الجنني –مينومي الذي يسبح املشيمة، الحبل الرسي، والكيس األ  –تنمو األجهزة الثانوية    3.8يبلغ طول الجنني يف نهاية هذه الفرتة حوايل    .من الحمل

  :املرحلة الجنينية الثانية -

يف األسـبوع الثـامن (يصل الجنني إىل العمر الذي ميكن أن يعيش فيه إذا حدثت الوالدة قبل األوان    .بني الشهر الثاين والثالث) مثل الرفس، التلوين( تبدأ حركة الجنني   .تتخذ األعضاء الداخلية نفس األماكن لدى الكبار تقريباً يف الشهر القمري الخامس    .تستمر األعضاء الخارجية والداخلية يف النمو التطور وتبدأ بدء وظائفها    )نهاية الشهر القمري الثاين إىل الوالدة(
أي أن أجهزة الطفل العصبية والدورية وغريها قد تسهل له قـدر مـن اكـتامل التكـوين ) والعرشين

 .امً يف بيئة خارج الرحميسمح لها بأداء وظائفها أداًء سلي

  :النمو الجسمي والحريك بعد الوالدة
  

تحدث عند الوالدة تغريات هائلة يف حيـاة الفـرد الناشـئ، أي أن تعرضـه املفـاجئ للعـامل الخـارجي 
  الواسع يؤدي إىل ازدياد نطاق القوى التي من شأنها أن
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ملحدودة التـي تتـوفر يف الـرحم هـي وحـدها تؤثر يف منه ازدياداً ملحوظاً، إن العوامل الوراثية والظروف ا 
التي ميكنها أن تؤثر فيه قبل الوالدة ولكن بعد الوالدة فإن املثريات البيئية التي يتعـرض لهـا الطفـل والتـي 
تؤثر يف خالته تزداد وتضاعف، إضافة إىل كون الوالدة نقطة ينتقل عندها الطفل من وضع االتكال الطفـيل 

  .محدودة من االستقالل.  حالةالفيزيولوجي عىل األم إىل
هذا وقد أظهرت الدراسات وجود أربع فرتات متميزة للنمو الجسمي الرئيسية يف مرحلـة الطفولـة، 
اثنني منها بالنمو البطيء، واثنني بالنمو الرسيع فالنمو ميتاز بالرسعة منذ الوالدة إىل عمر سنتني، تليها فـرتة 

ة بني سن الثامنة والحادية عرشة، ومنذ ذلك الوقت يتسـارع النمـو منو بطيئة تستمر حتى البلوغ يبدأ عاد
سنة، وعليها فرتة من التباطؤ التـدريجي حتـى مرحلـة النضـج، حيـث يحـتفظ الفـرد بطولـه  16أو  15إىل 

  ولكنه قد يزداد وزناً 

  :الفروق الفردية بني األطفال يف النمو الجسمي
  

نموهم، إذ أن لكل طفل منطـاً خاصـاً مـن النمـو، وتسـاهم هناك فروق فردية بني األطفال فيام يتعلق ب
  :عوامل عديدة بتحديد حجم الجسم من حيث الطول والوزن وميكن تصنيفها إىل ما ييل

  :البناء جسمي) 1
يصنف األطفال من حيث البنية الجسمية إىل أطفال بـدينني مييلـون أن يكونـوا سـمينني ومكـورين، 

  .مكتنزين وأقوياء ونحيفني ومييلون إىل أن يكونوا طواالً ورشيقنيورياضيني مييلون إىل أن يكونوا 

  :تأثري األرسة) 2
يأيت تأثري األرسة من الناحية الوراثيـة والبيئيـة فـبعض العوامـل الوراثيـة تسـاعد عـىل جعـل بعـض 

  األطفال أطول وأثقل من غريهم، وأما البنية فإنها إما أن تساعد
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ىل أقىص ما تسمح به أو ال تساعد ويتضح أثر البيئة عىل الـوزن أكـرث مـن عىل تحقيق اإلمكانات الوراثية إ 

  .أثرها عىل الطول يف كل األعامر

  :التغذية) 3

إن التغذية الجيدة أثر عىل الطول من حيث إنها تساعد عىل زيادة الطول يف حني أن الغذاء الناقص 
  .يعطل تحقيق االستعداد الورايث

  :االضطرابات اإلنفعالية) 4

 حالة استمرار هذه االنفعاالت تنجم زيادة يف إفراز هرمون األدرينالني الذي يعطل إنتاج هرمـون يف

النمو من الغدة النخامية وهذا بدوره يؤدي إىل إعاقة النمـو يف فـرتة الطفولـة املتـأخرة وإيقـاف النمـو يف 
  .حلول املتوقع

  :جنس الطفل) 5

سنة مـن العمـر وذلـك  15-12ن البنات باستثناء الفرتة بني مييل البنون أن يكونوا أكرث طوالً ووزناً م
  .لوصول البنات إىل مرحلة البلوغ مثل البنني يف هذه الفرتة

  :الذكاء) 6

األطفال من ذوي الذكاء العايل مييلون إىل أن يكونوا أطول وأكرث وزناً من األطفال من ذوي الذكاء 
  .هاتني الخاصتنياألقل يف حالة تساوي بقية العوامل املؤثرة يف 

  :االقتصادية –الحالة االجتامعية ) 7

يتأثر منو األطفال بالحالة االجتامعية واالقتصادية ألرسهم أي أن حجم األطفال يف األرس الفقـرية أقـل 
  .من األرس املتوسطة والغنية
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  :حجم الجسم
  

أمناطـاً متشـابهة يف ويتبع كـال مـنهام . يعترب الطول والوزن من أهم املؤثرات يف قياس حجم الجسم
ويسيطر هرمون النمو والذي يفـرزه الفـص األمـامي مـن . النمو، فالزيادة يف الطول تقابلها زيادة يف الوزن

الغدة النخامية عىل حجم الجسم، ففي خالة كون إفرازه بكميات مناسبة فإن النمو يأخذ شـكله الطبيعـي 
وال بد من اإلشارة إىل أن إفراز هرمون النمو ال يعتمد ... .ويف حالة قلة إفرازه فإنه ينتج عنه إفراط يف النمو

  .عىل الغدة النخامية فقط وإمنا يعتمد أيضاً عىل الغدة الدرقية والجنسية

  :الطــول
  

سم  74سم تقريباً، ويصل الطفل يف نهاية العام األول إىل ما يقرب من  50يبلغ متوسط طول الوليد 
ـعة تهـبط حتـى تصـل الزيـادة يف  14سم يف كل شهر أو  2أي بزيادة  سم للسنة األوىل كلها، إن هـذه الرس

وتسـتمر الزيـادة الطوليـة يف . سـم 84سـم وبـذلك يصـل طـول الطفـل إىل  10نهاية العام الثاين إىل نحـو 
سـم، ويبقـى الطـول  91سم، وبذلك يصـبح طـول الطفـل  7التناقص فتصل يف نهاية السنة الثالثة إىل نحو 

سم كل  5ملعدل السنوي حتى نهاية السنة السادسة ثم تتناقض الزيادة إىل ما يقرب من يزداد بنفس هذا ا
  .عام حتى يراهق الطفل

وباختالف الفروق . وكام أشري سابقاً فإن معايري الطول تختلف باختالف عوامل الوراثة والبيئة
  الجنسية بني البنني والبنات

  :الـــوزن
  

باوند ويفوق وزن الذكر وزن األنثـى بقليـل، ) 7.5(كيلوغرامات  3يصل وزن الوليد إىل ما يقرب من 
ويظل هذا الفرق قامئاً حتى املراهقة وتصل رسة النمو الوزين أقصاها عندما يبلغ الطفل من العمـر عـامني 

  ..وعندما يراهق
إىل  إن وزن الطفل يزداد يف سنته األوىل فيصل إىل ضعف وزنه عند امليالد يف نهاية الشـهر الرابـع أي

كيلوغرامـات ويصـل إىل  9كيلوغرامات ويصـل إىل ثالثـة أمثالـه يف نهايـة السـنة األوىل أي إىل نحـو  6نحو 
كيلوغرامات ثم يقل رسعة النمو الوزين حتـى تصـل إىل مـا يقـرب  12أمثاله يف نهاية السنة الثانية أي نحو 

  .من كيلوغرامني لكل عام، وكذا ينمو الطفل يف وزنه حتى يراهق
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  :الجهاز العصبي منو
  

ـعة يف فـرتة مـا قبـل الـوالدة ويف السـنوات الـثالث أو األربـع إىل، ويف  يتميز منو الجهاز العصبي برس
الواقع فإن الطفل أثناء الوالدة ميلك جميع الخاليا العصبية التي يجب أن ميتلكها يف حياته، وقـد وجـد أنـه 

العدد ال يزداد، ولكـن الخاليـا تسـتمر يف الزيـادة يف مليار من هذه الخاليا، إن هذا  15-12ميتلك يف حدود 
سنة وهكذا فإن الخاليا العصبية ال تنبـه بقيـة خاليـا الكـائن  16الحجم إىل أن يصل الطفل إىل حوايل عمر 

  .الحي من حيث أنها ال تتجدد وال تتبدل

أما ما يتعلق بوزن الدماغ عند الوالدة فإنها تبلغ
8

1
زن الكيل للجسم ويف مرحلـة النضـج يصـبح الو  

40

1
  .من الوزن الكيل 

  .هذا ومل تظهر الدراسات أية عالقة بني وزن الدماغ والذكاء

  :التغريات املصاحبة للبلوغ
  

سنة، من أنه فسيولوجياً يختلف ظهوره من فرد إىل آخر وبـني  14تبدأ مرحلة البلوغ يف حوايل عمر 
  .الجنسني

إن فرتة البلوغ تستغرق بني سنتني إىل أربع سنوات ويتداخل نصف هذه املرحلة تقريباً مـع القسـم 
األخري م مرحلة الطفولة املتأخرة كام أن النصف اآلخر منها يتـداخل مـع بدايـة مرحلـة املراهقـة وتسـمى 

  ).املراهقة املبكرة(هذه املرحلة 
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حلـة الطفولـة تصـل نهايتهـا لتهـدأ بـذلك مرحلـة وعندما تبدأ األعضـاء الجنسـية وظيفتهـا فـإن مر 

  ..املراهقة
وتتميز مرحلة البلوغ بتغريات تعود إىل الزيادة يف نشـاط الغـدتني مـن الغـدد الصـامء هـام الغـدة 
النخامية والغدة الجنسية فاألوىل تفرز هرمون النمو كام أسلفنا سـابقاً وهـو املسـؤول عـن حجـم الجسـم 

أما الهرمون الجنيس فهو الذي تفرزه الغدد التناسلية وهي موجودة منـذ . نسيةوالهرمون املحفز للغدد الج
الوالدة ويزداد نشاطها يف هذه الفرتة مام يؤدي إىل تغيريات جسـمية كبـرية إضـافة إىل التغيـريات النفسـية 

لنمو والسلوكية وبعد أن يتم النضج الجنيس بقليل، تقوم بعض الهرمونات الجنسية بإيقاف نشاط هرمون ا
إنه هو هذا التوازن بني إفـرازات الغـدة النخاميـة والغـدة الجنسـية يقـود إىل النمـو الجسـمي .. الجسمي
هذا وإن أهم التغريات التي تحدث يف فرتة البلوغ هي التغريات يف حجـم الجسـم حيـث يـزداد .. الطبيعي
والقيـام ) األعضـاء التناسـليةمنـو (ويتضاعف الوزن تقريباً، وظهور الخصائص الجنسية األولية % 25الطول 

  ).الصفات الجسمية التي متيز جسم الذكر عن األنثى(بوظيفتها وظهور الخصائص الجنسية الثانوية 

  :النمو الحريك
  

املقصود بالنمو الحريك هو سيطرة الطفل التدريجية عىل العضالت الكبرية ثـم الصـغرية كلـام تقـدم 
دي بالطفل اىل الزحف والجلـوس والوقـوف وامليشـ والـركض، يف فالسيطرة عىل العضالت الكبرية تؤ . العمر

حني أن السيطرة عىل العضالت الدقيقة تؤدي اىل القدرة عـىل مسـك األشـياء والكتابـة واسـتعامل األدوات 
  .وغريها من األعامل الدقيقة التي تتطلب املهارة

ونـه وثيـق الصـلة بـالنمو للنمو الحريك أهمية كبرية يف تكـوين شخصـية الطفـل ويف منـوه العـام لك
العقيل، فعن طريق اللعب والجري يشبع الطفل الكثري من فضوله الذهني، كـام أن سـلوكه الحـريك يكـون 

  مبثابة واسطة لكثري من اتصاالته 
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االجتامعية وتعلمه أساليب التعاون مع غريه وهو أيضا عامل فعال يف النمو االنفعايل، حيث أن قوة الطفل 

العضلية ومهاراتـه كثـريا مـا تحـدد شـعوره بالنجـاح أو اإلخفـاق وبالحرمـان وبالغضـب  هورسعته وتوافقات

  .والتهديد أو الخوف

  :مبادئ النمو الحريك
  

الحركة مظهر قوي من مظاهر منو الطفل، وتخضـع يف تطورهـا اىل مـا تخضـع لـه املظـاهر األخـرى 

  :وتقوم يف جوهرها عىل أسس علمية صحيحة أهمها

يعتمد عىل النضج والتعلم، يعتمد النمو الحريك يف تطوره من مسـتوى آلخـر عـىل أن النمو الحريك  -1

  .مدى نضج الطفل بالحركات املختلفة

  .هذا ويجب أن يرافق النضج التعلم للوصول باملهارات الحركية اىل أقىص منو لها    

رجـوة اىل إذا بلـغ هذا وتدل األبحاث عىل أن تدريب الطفل بالقيـام بعمـل مـا لـن يفيـد الفائـدة امل    

) هيلكـارد(ففي إحـدى التجـارب قسـم .. مستوى منوه الحد الذي يؤهله لإلفادة من هذا التدريب

األطفال الذين يبلغ عمرهم سنتني اىل جامعتني متكافئتني متاما ثم درب أحدهام سـنة عـىل إدخـال 

ذلك تفوقت الجامعـة الزرار يف عروتها وعىل استعامل املقص وترك الجامعة األخرى دون تدريب وب

األوىل عىل الثانية يف هاتني املهارتني وقد دلت النتائج النهائية عـىل تسـاوي الجامعتـني يف قـدرتهام 

  .عىل أداء املهارتني

ان النمو الحريك يتبع منطا ميكن التنبؤ به يخضع الحريك لالتجاه الطـويل واملسـتعرض وهكـذا تبـدأ  -2

عني والوجه والرقبة ففي الشهر الثالث بعد املـيالد يحـدق مظاهر النمو الحريك تتضح يف عضالت ال

الطفل بعينيه يف األشياء املحيطة به، ثـم تنمـو عضـالت عينيـه حتـى تصـل اىل درجـة مـن النضـج 

  .يستطيع معها أن يتابع رؤية األشخاص، وهم يتحركون حوله
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مرفوعـة اىل حـني،  وتنمو أيضا عضـالت رقبتـه فريفـع رأسـه، فيـتحكم يف حركتهـا وهيأتهـا وإبقائهـا

  ....ويبتسم للناس عندما يبتسمون له وهو مل يتجاوز الشهر الثالث من عمره

وخالل الشـهور للسـنة األوىل مـن عمـره يحـرك ذراعيـه تبعـاه ناظريـه وحيـنام يـرى يديـه ميسـك 

ياء وقرب نهاية الشهر السادس يستطيع الطفل أن يخدش األش.. بأصابعهام، أو يضع قبضة يده كلها يف فمه

  .التي يقبض عليها، وقد ميزقها ليختربها ويسري نحوها

كام وتتميز حركات الطفل عند ميالده يف الفرتة األوىل من حياته بأنها عشوائية عامة تشمل الجسـم 

كله فيحرك الطفل أغلب أعضاء جسمه عند تعلمـه ملسـة مهـارة جديـدة، ثـم يتطـور بـه النمـو واإلتقـان 

مثال ذلك أن الطفل عندما يحاول أن يتعلم الكتابـة . يكون من العام اىل الخاص والدقة، أي أن اتجاه النمو

ألول مرة فإنه يحرك قدميه وساقيه ويخرج لسانه ويضغط بأصابعه ويديه، ثـم ينتهـي بـه األمـر اىل اتقـان 

  ...هذه املهارة وذلك عندما ينضج التوافق الحريك القائم بني العني ومعصم اليد

لـذلك مييـل . ق الحريك بني العضالت الكربى ثم يستطرد منها اىل العضالت الصـغرىكام ويبدأ التواف

األطفال يف ألعابهم اىل توجه النشاط التي ال تحتاج اىل دقة ثـم يسـتطرد بهـم النمـو اىل األعـامل الدقيقـة 

  .لذلك تتميز كتابة الطفل بضخامة حروفها

  .غريةثم تتطور مراحل منو الطفل التي تصل اىل الحروف الص

سبق وأن ارشنـا اىل أن النمـو الحـريك يتبـع منطـا : ان الفروق الفردية تؤثر عىل معدل النمو الحريك -3

اال أن هناك فروقا فرديا بني األطفال يف رسعة منوهم الحريك وهذا يعود اىل العوامـل . ومراحل ثابتة

  .الوراثية والتدريب
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  :الطرق الشائعة يف تعلم املهارات الحركية
  

  :الطفل املهارات الحركية بطرق ثالث هييتعلم 

....... عن طريق قيام الطفل مبحاوالت عشوائية فإنه ميكن أن يتعلم مهـارة معينـة: املحاولة والخطأ -1

انه أمر بديهي أن مستوى تعلم الطفل لتلك املهارة أضعف مام لو تعلمها تخـت توجيـه أو ارشاف 

  .أو تقليد منوذج

ـعة أكـرب فعن طريق تقليد منو : التقليد -2 ذج كاملعلم أو أحد األبوين يتعلم الطفـل مهـارة معينـة برس

مام يتعلمه عن طريق املحاولة والخطأ مع أنه يف هـذه الحالـة باخطـاء النمـوذج أو احـتامل عـدم 

 .القيام باملالحظة بشكل كفؤ

ثـم  التوجيه يتم تعليم املهارة تحت توجيه وإرشاف شخص منوذج يقوم بتطبيق املهارة أمام الطفل -3

يطلب منه أن يقوم بأدائها أمامه وهذا األسلوب يكتسب أهمية خاصة يف املراحل األوىل من تعلـم 

 .املهارة ألن الحركات الخاطئة والعادات السيئة إذا ما تكونت لديه يكون من الصعب إزالتها بعدئذ

  :تطبيقات تربوية
  

  :ان متطلبات النمو الحريك مدنا باألسس الرتبوية اآلتية

ة توفري ساحات ولعب متنوعة وأثاث مريحة لألطفال يف املدرسة االبتدائيـة ملسـاعدتهم عـىل رضور  -1

  .النمو الحريك السليم

تجنب الضغط عىل األطفال يف املنزل أو بالروضة واملدرسة االبتدائية برضورة الكتابـة بخـط جميـل  -2

رين لكـون األبحـاث يف أو إجبارهم عىل الكتابة بيد دون أخرى أو تفضيل إحدى اليـديم عـىل اآلخـ

هذا الشأن تدل ن هناك عالقة قامئة بني العمر الزمني واملفاضلة يف استخدام احـدى اليـدين أي أن 

  قدرة الطفل عىل استخدام احدى اليدين أكرب من األخرى تزداد تبعا لزيادة 
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 .عمره ففي نهاية السنة الثانية يستقر استخدام اليد اليمنى من قبل أغلب األطفال

 .رة احتواء املناهج عىل نشاطات وفعاليات والعاب تسمح للنمو الحريك والجسمي لألطفالرضو  - 3

  :النمو العقيل
  
  

ويتميـز النمـو العقـيل ...... تعرف القدرة العقلية بصفة عامه بأنها القدرة عـىل التوافـق مـع البيئـة
  :بأمور هامة

  .هذه الرموز اكتساب اللغة واملهارات العديدة والقواعد التي تنظم استعامل -1
 .ازدياد القدرة عىل التذكر -2
 .متايز الخربة الحسية -3
 .تعلم قواعد املنطق كيفية استخدامها يف حل املشكالت بالتفكري االستداليل -4

  :مراحل النمو العقيل عند بياجيه
  

بأوسع بحث للعمليات املفصلة التي ينطوي عليها النشاط العقيل، حيث يرى إىل ) جان بياجيه(قام 
  :ك مرحلتني أساسيتني من مراحل النمو العقيل هامأن هنا

  ).وهي فيام بني الصفر والستني تقريباً (الذكاء الحيس الحريك  -1
 ).من السنة الثانية إىل النضج(الذكاء التصوري  -2

وتتميز املرحلة الحسية الحركية بكون عمليات التكيف عنـد الطفـل ال تتضـمن االسـتخدام الواسـع 
أن قدرة الطفل يف الشهر العارش من العمر أن يجد لعبـة تحـت الوسـادة أو عـىل  للرموز أو اللغة من ذلك

إن هذه القدرة ال تتطلب معرفة باللغة وإمنـا تعـد .... حتى يحدث بها شيئاً من الضجة) شخشيخة(أن يهز 
  هذه األفعال 
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ر الثامنية عرشـ هذا وتنقسم هذه املرحلة إىل ست مراحل منو تغطي الشهو ... والترصفات سابقة عىل اللغة
  :األوىل من الحياة وهي كام يأيت

من الوردة إىل الشهر األول وهي أفعال منعكسـة فطريـة ) مرحلة األفعال املنعكسة( املرحلة األوىل .1
  .من قبل حركات االمتصاص استجابة للتنبيه الصادر من الحلمة

عـال بسـيطة تتكـرر فقـط مثـال تتميز بظهور تكـرارات األف) اإلرجاع الدورة األولية( املرحلة الثانية .2
 ...االمتصاص املتكرر، فتح القبضة وغلقها بصورة متكررة نشاطات دون قصد أو هدف

منــذ الشــهر الرابــع إىل الســادس مــن مرحلــة تكــرار ) اإلرجــاع الدوريــة الثانويــة( املرحلــة الثالثــة .3
تذبـذب أو االستجابات التي تحدث نتائج مسلية يكرر الطفل الركـل بسـاقيه حتـى يحـدث حركـة 

 ).سلوك أو نشاط مهدف(تأرجح من لعبة معلقة فوق مهده 
من الشهر السابع إىل الشهر العارش يبدأ الطفل يف حل ) التأثري من اإلرجاع الثانوية( املرحلة الرابعة .4

املشكالت البسيطة يستخدم الرضيع استجابة يقتدر ويسيطر عليها كوسيلة للحصول عـىل غرضـاً أو 
 .ذلك أن يركل الوسادة بقدمه حتى يحصل عىل لعبة مخبئة تحتهامثال .. هدف معني

من الشهر الحادي عرشـ إىل الشـهر الثـامن عرشـ يظهـر ) اإلرجاع الدورية الثالثة( املرحلة الخامسة .5
الطفل شيئاً من تجريب استجابات جديدة من أجل الوصول إىل نفس الهدف الطفل الذي تعلم أن 

لعبة قد يحاول عندئذ أن يركلها بقدمه أو يسقطها أي أن يبدي يرضب وسادة بقبضته ليحصل عىل 
 .هنا روح السلوك املسمى بسلوك حل املشكالت

مـن الشـهر ) مرحلة اخرتاع وسائل جديـدة عـن طريـق التـأليف واملـزج العقـيل( املرحلة السادسة .6
  الثامن عرش وبعده يبدو الطفل وكأنه يفكر يف آثار 
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االستجابات، املعينة وتقدير فعالية االستجابات من قبل أن تصدر منه وهذه هي البادرة 
مثال أن إحدى مفحـويص .. األوىل من بعد النظر والبداية البدائية لفرتة التفكري التصوري

أرادت أن تضع سلسلة يف فتحة يف صندوق كانت أصغر من السلسلة فجعلـت ) بياجيه(
ويف . تنظر إىل السلسة ثم إىل الفتحة وكأنها تقوم بعملية تقـدير عقليـة واسـعة الفتحـة

 .النهاية مل تحاول أن تضع السلسلة يف الفتحة
لثامنية عرش شهراً يف بتصورات رمزية داخلية ويف ابتكار يبدأ الطفل يف نهاية سن املهد أو يف حوايل ا

مبرحلة ما قبل ) بياجيه(الحلول بدالً من االعتامد عىل املحاولة والخطأ، أي أن مير يف بدايات ما يطلق عليه 
التفكري اإلجرايئ أما ما يتعلق مبرحلة الذكاء الصوري التـي توصـف بأنهـا مرحلـة الـذكاء املتصـل باملفـاهيم 

  :دركات الكلية فإنها بدورها تنقسم إىل أربعة مراحل فرعية هيوامل
  .سنة) -2(مرحلة ما قبل املفاهيم  -1
 .سنة) 7-4(مرحلة الحدس  -2
 .سنة) 11-7(مرحلة العمليات املحسوسة  -3
 ).سنة تقريباً  11من سن(مرحلة استخدام املفاهيم أو املدركات الكلية  -4

الرمـزي أي أن املثـريات تبـدأ باكتسـاب معـان إذ  إن مرحلة ما قبل املفاهيم تحـدد بدايـة النشـاط
يستخدم الطفل املثريات لرتمز إىل أشياء أخرى أو لتقوم مقامها أو أن الطفـل يف منتصـف الطريـق لتكـوين 

  ).جميع املناضد ذات األربعة أرجل(وتلك الخاصة بالصنف أو النوع ) هذه املنضدة(مفهوم اليشء 
ولكـن .. طفل يبدأ ببناء صور أكرث تعقيـداً ومفـاهيم أكـرث تفصـيالًويف مرحلة التفكري الحديس فإن ال

ـه بـل إن اسـتجابة الطفـل لليشـء أو فهمـه ... مفاهيمه وإدراكه يكون مقترصاً عىل ما يـراه الطفـل ويبرص
  للموقف يف هذه املرحلة يكون
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اسـطوانيتني  فمـثالً لـو أنـك اطلعـت الطفـل عـىل وعـائني.. مرتكزاً عىل جانب حيس هام واحد من املثـري 
متامثلتني يف الشكل والحجم وكالهام ممتلئ إىل منتصفه بالخرز، ألدرك أن الوعائني يحتويـان عـىل كميتـني 

ولكن لو قمت بعد ذلك بإفراغ محتويـات أحـد الوعـائني يف وعـاء آخـر أقـل عرضـاً .. متساويتني من الخرز
ألطول األرفع يحتوي عىل عدد أكرب من الخرز وأكرث طوالً لوجدت الطفل يف الرابعة يقول عندئذ أن الوعاء ا

من الوعاء االسطواين األول، بل إن بعض األطفال يعربون عن هذا لغويـاً بـأن الوعـاء األطـول يحتـوي عـىل 
  .كمية أكرب من الخرز ألنه أطول وأعىل

بصـفة ) تتوقـف هـذه النقطـة الزمنيـة(لكنه يحدث عند نقطة ترتاوح فيام بني الخامسة والسـابعة 
زئية عىل ذكاء الطفل فجأة إىل الحقيقة القائلة بأن كمية الخرز تظل ثابتة مهام اختلف الشكل الخارجي ج

لإلناء الذي يحفظ فيه الخرز، وعند سؤال الطفل عن السبب الذي من أجله يحتوي الوعاء الطويـل الرفيـع 
هذا الوعاء أطـول حقـاً، (قبيل عىل نفس كمية الخرز التي يحتويها الوعاء االسطواين فإنه يجيب إجابة من 

وأمثال هذه العبارات التي تصدر عن الطفل إمنا هي محاولة فجة لتوضـيح ) ولكن هذا الوعاء اآلخر أسمن
أن الزيادة يف عرض أحد الوعائني يعوض عـن الزيـادة يف ارتفـاع الوعـاء اآلخـر وإذا ظـل الطفـل يـدرك أن 

غري شكل الوعاء الذي نضع به هذا املقدار، وكان معنـى هـذا الكمية أو املقدار أمر ثابت ل ميكن تغيريه بت
مرحلة العمليات املحسوسة امللموسة أما نـوع التـذكري الـذي  –أن يبدأ االنتقال إىل املرحلة الفكرية التالية 

يعود عن الزيادة يف ارتفـاع الوعـاء  يوصف بأنه شكيل أو صوري فإنه يبدأ بالظهور يف عرين أحد الوعائيني
وإذا ظل الطفل يدرك أو املقدار ثابت ال ميكن تغيريه بتغيري شكل الوعاء الذي نضع به هذا املقـدار،  اآلخر

أما نوع . مرحلة العمليات املحسوسة امللموسة -كان معنى هذا أن يبدأ االنتقال اىل املرحلة الفكرية التالية
  التفكري الذي يوصف بأنه شكيل أو صوري فإنه يبدأ بالظهور 
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سنة عندما يكون الطفل قادرا عىل التفكـري الفـريض أو بعبـارة أخـرى قـادرا عـىل رسـم  11، 12ر خالل عم

  .االستنتاجات

التي ال تحتاج بالفروض أن تكـون مرتبطـة بـالواقع أو ) الفرضيات(عىل أساس االفرتاضات البسيطة   - أ

  .مبا يعتقده الفرد

االفرتاضـات حيـث ان الطفـل يف هـذه عـن . باالعتامد عىل القدرة الداخلية إلصدار األحكـام عوضـا  - ب

من دون أن تسـاعده األمـور املاديـة املحسوسـة عـىل التفكـري  تالحالة يستطيع التفكري يف املشكال 

 .  االستداليل

  :الذكـــاء
  

ومنهم بقـدرة الفـرد عـىل . ينظر فريق العلامء اىل الذكاء عىل أنه القدرة عىل التعلم وكسب املعرفة

وهـو واضـح ومبتكـر مقـاييس ) وكرسـ(ونة هذا التكيف ومن ناحية أخرى فصـل التكيف للبيئة ومدى مر 

لذكاء األطفال والراشدين التي استخدمت عىل نطاق واسع يعرف الذكاء بأنه مجموعة قـدرات أو ) وكسلر(

قدرة كلية املفرد عىل أن يعمل عمال هادفا وأن يفكر تفكريا منطقيا وأن يتناول بيئة تناوال فعاال ومـع هـذا 

عـىل أن الـذكاء ) كود انـف(فإن معظم علامء النفس متيل اىل التشابه ويتفق معظم علامء النفس عامة مع

  .يتضمن القدرة عىل اإلفادة من الخربة املتوافق مع البيئة الجديدة

ومهام اختلفت . وكثريا ما اختلفوا حول االنتفاء السليم للعنارص والفقرات التي تقيس هذه القدرات

ذكاء ال يخرج يف جوهره عن أن يكون قـدرة عامـة تشـرتك يف جميـع العمليـات العقليـة املعرفيـة اآلراء فال

اىل ذكاء مجرد يتصل باملظاهر املعنوية العليا للنشـاط العقـيل ) شورندايك(بنسب مختلفة متباينة فقسمه 

لكفـاح واملنافسـة وذكاء عميل يتصل بالنواحي امليكانيكية واليدوية وذكاء اجتامعي يتصـل بالقـدرة عـىل ا

  .االجتامعية
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  :نسبة الذكاء

فالطفل الذي يجيـب ... يقاس الذكاء باختبارات دقيقة موضوعية لها معايري تناسب االعامر املختلفة

أما الطفـل الـذي .. اجابة صحيحة عىل األسئلة املناسبة لعمره وال يكاد يتجاوزها يعترب طفال عاديا يف ذكائه

وق عمره الزمني فيعترب طفال ذكيا وبذلك فنسبة الذكاء تستخرج بقسمة العمـر يجيب عىل األسئلة التي تف

  .العقيل عىل العمر الزمني ثم رضب الناتج يف مائة

  العمر العقيل                          

  100×                                = نسبة الذكاء

  العمر الزمني                           

سنوات وصفرا من األشهر ويحصل عىل عمـر عقـيل ) 10(وعىل هذا فالطفل الذي يبلغ عمره الزمني

  :مقداره عرش سنوات وصفرا من األشهر يف اختبارات بينية تكون نسبة ذكائه
  

 
0.10

0.10
  ×100  =100  

  

وطفـل . متثل الطفل املتوسط يف املجموعة التي وقع عليها االختبار 100وميكن أن ترى نسبة الذكاء 

أشهر يحصل عىل نسبة ذكاء  9سنوات و 9بلغ عمره العقيل العارشة أعاله إذا 
10

75.9
  ×100  =97.5  

         

ولهذه النسبة أهميتها البالغة يف تتبع مظاهر منو الذكاء بصورة رسيعة وخاصة يف سني املهد 

  .والطفولة املبكرة

  :العوامل املؤثرة يف منو الذكاء
  

النمـو أمـا العوامـل . ة يف منو ذكاء الطفل فالوراثة تهيئ االسـتعداد لـذلكتؤثر كل من الوراثة والبيئ

  البيئية فإنها تقوم بتحقيق تلك اإلمكانات الوراثية أو 
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وأي حرمـان منهـا يف فـرتة . تعطيلها، إن فرض التعلم هي من أهم العوامل البيئية التي تؤثر يف منـو الـذكاء

  .قة منو الطفلالرضاعة أو الطفولة املبكرة يؤدي إىل إعا

وللمعلم دور كبري يف رعاية الذكاء كمراعاته للفروق الفردية بني التالميذ وتكييف املنهج وطرق 

  .التدريس وفق قدراتهم العقلية

  :اإلدراك
  

هو عالقة بني الكائن الحي وبيئته ويتم عن طريق الجهاز العصبي واملراكز العصبية ونظرا لقلة  

 نجد الكثري من إحساساته تكون عدمية املعنى وبالتدريج تصبح تلك خربات الطفل يف شهوره األوىل

اإلحساسات ذات الداللة فالطفل يف عامه األول يستطيع أن يربط بني أكرث من إحساس واحد فنجده يدرك 

أمه عندما يرى وجهها أو يسمع صوتها وتتكون من مجموع تلك وترتبط بعضها ببعض ويف عامه الثاين 

وبالتدريج تزداد قدرة الطفل عىل إدراك الفروق ...  مرحلة إعطاء أسامء األشياء أو األعاملينتقل الطفل إىل

بني املوضوعات املختلفة، كام يتضح إدراكه لألشياء أو األوزان واألحجام واأللوان والزمن، يتبني من ذلك أن 

بحاث يف علم النفس االجتامعي عىل وتدل األ . إدراك الطفل يتأثر بالبيئة املحيطة به والثقافة املهيمنة علية

أن الفرد جزء من املوقف املحيط به، فحياته وإدراكه تفاعل مستمر بني تكوينه النفيس والعصبي وبني 

مقومات وعوامل البيئة الثقافية وهكذا يصطبغ إدراكه مبدى إشباع دوافعه وحاجاته النفسية، ويعتمد 

  .نهاظهور هذه الحاجات عىل شدة رغبته أو عزوفه ع

  :التذكر
  

يعرف التذكر بأنه العملية العقلية التي متكن الفرد من اسرتجاع الصور الذهنية البرصية والسـمعية 

  وغريها من الصور األخرى التي مرت به يف ماضيه وحارضه 
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وسنتتبع منو املدى الزمني ضد الطفل يف سنني حياته املتتابعة وطول هذا املدى تبعـا لتزايـد عمـر . الراهن

  .فلالط

وأكدت نتائج الدراسات العلمية عىل أن الطفل يف سـنته األوىل يسـتطيع أن يتـذكر مـا مـر بـه مـن 

خربات بعد ميض خمسة أيام عىل حدوثها التدريس ينبغي أن تعتمد عىل حواس الطفل ويتحقق ذلك عـن 

. األويل ويجـب تجنـب تشـجيع األطفـال عـىل الحفـظ. طريق استعامل الوسائل املوجودة يف بيئته الخاصة

  .ومن الرضورة استغالل مهارات وهوايات األطفال لتنمية خيالهم يف اتجاه سليم
  

  :النمو اللغوي
. لقد احتلت اللغة ومشكالتها موقعا مهام يف علم نفس الطفل منذ األيام األوىل لظهـور هـذا العلـم

رب شـيئا خاصـا بالكائنـات ومن تبعه وسار عىل خطواته ينمو اللغة، والعطـاء اللغـوي يعتـ) برير(لذا اهتم 

اإلنسانية، إن كلمة الالتينية والتي تقابلها يف األنكليزية تعني علم اللغة إن اكتساب اللغة دون شك أحـدى 

  .أهم جوانب منو اإلنسان

لقد اهتم اللغويون بتتبع منهاج اللغة ولكن مل تتبلور نظرية مقبولة علميـا بشـأنها وينطبـق نفـس 

وخالل العقدين املاضيني توسـع البحـث يف ) كيفية اكتساب الطفل للغة(النفسية اليشء عىل تطور جوانبها

  .هذا امليدان ونشأ ما يسمى بعلم نفس اللغة

وشغل أهمية مركزية يف الدراسات الحديثة يف النمو املعريف، وأن االتجاه الجديـد بهـذا الشـأن قـدم 

  ).بياجية(كام ربط كذلك بأعامل ونظريات ) جوسيك(من قبل 

ففي عام ) امليكانيكية والديناميكية املعقدة(الواقع أننا يف تعلم الطفل للغة تواجه وجهتي النظر و 

اىل نظرية التعزيز يف اللغة، وفحوى نظريته أن اللغة كغريها من الوظائف السلوكية ) سكرن(أشار ) 1957(

  .يكتسبها الطفل خالل االشرتاط الوسييل
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إن تعلـم األطفـال ) سـكرن(قبل األبـوين يف البيئـة، ويف نظـر  وتوصف بأنها أصوات مقلدة تعزز من

  .للغة ال يختلف عن تعلم الفار عىل العتلة للحصول عىل الطعام

ومبوجب هذه النظرية فإن الطفل يبدأ بالتفوه بألفاظ عشوائية تصقل عن طريق التطـور والتقليـد 

  .تعلم الطفل النطق الصحيحوالفعل االنعكايس الرشطي حتى تصل اىل شكلها النهايئ عندما ي

يف تعلم اللغة غري كافيـة ) املنبه لالستجابة(أما وجهة نظر جومسيك ومن جاء بعده فرتى أن نظرية 

إذ أن الطفـل ال ... كليا ومدعاة اىل سوء فهم وإنكار مساهامت الطفل نفسه خالل عمليات اكتساب اللغـة

أنه منـذ البـدايات ) جومسيك(ل للمنبهات ويف نظريستلم فقط املنبهات الخارجية ولكنه منتج فعال ومرس

املبكرة لتكوين الطفل فإن األطفال يستخدمون نظاما مناسبا من ترتيب الكلامت والتي تعني أنهم يتبعون 

اىل ) جرمسـيك(إن هذه االستنتاجات لدى بـ)... حيث أن قواعد لغوية معينة متيز كل لغة(القواعد اللغوية 

فطـري وعلـم ميكنـه مـن تحويـل املعلومـات اللغويـة اىل بنـاء . اين ميثل نظم بنـايئالقول بأن الطفل اإلنس

  ) 1999: الداهري صالح حسن( .القواعد وإنتاج الكالم القواعدي املناسب

  :النمو املبكر للغة
  

إن الرصخة األوىل خالل الوالدة يكمن أن تعترب ظاهرة فسيولوجية بحته أنهـا بـدء عمليـة التـنفس، 

إن األصوات التـي ينتجهـا الطفـل يف املرحلـة املبكـرة جـدا ميكـن أن تعتـرب . ني يجهز للجسمحيث األكسج

... إنها تتكون أساسا من حروف العلة وتظهر لـدى جميـع األطفـال يف جميـع أنحـاء العـامل. أساسيات اللغة

ـفه ويف وقت مبكر حوايل الشهرين بعد الوالدة فإن الطفل ميلك ت. هذه األصوات هي غري متعلمة حت ترص

  وكنتيجة. جميع األصوات اللغوية التي ميكن أن ينتجها الصوت اإلنساين



  أساسيات علم النفس الرتبوي ونظريات التعلم

41 
  

للتعزيز فإن العنارص التي تحدد بلغة البيئة هو أن أصـواتها تبقـى سـائدة يف حـني أن أصـواتا أخـرى غـري  
  .معززة باملامرسة تختفي

ولكـن تنظيمهـا معينـا ان هذه األصوات اللغوية التي تسبق اللغة ليست لها بـالطبع قيمـة رمزيـة 
شهرا وميكن القول أنه عندما تبدأ مرحلة الكـالم  5-4لألصوات ميكن أن يظهر عندما يكون الطفل يف عمره 

األولية فإنه يتكون مقاطع صوتية وتعاد غالبا وهذه تنجـز وظيفـة هامـة يف إيجـاد املامرسـة يف العمليـات 
وأظهرت الدراسات الحديثة فروقا بـني الجنسـني فـيام  .املختلفة التي تستخدم فيام بعد يف اإلتصال اللغوي

دراستان (يتعلق بالعالقة بني مرحلة الكالم األويل ونسبة الذكاء، حيث أجريت ثالث دراسات أولية مستقلة 
حيث ظهر أن األطفـال مـن البنـات أظهـرن تكـرارا عاليـا يف الصـوتية ) 1971وأخرى عام  1967أجريتا عام 

صلوا عىل درجات ذكاء أعـىل يف عمـر سـنتني وثـالث سـنوات مـن العمـر مقارنـة اىل خالل السنة األوىل فح
األطفال البنات ممن أظهرن تكـرارا واطئـا مـن الـذكاء يف تكـرار األصـوات املمكنـة والـذكاء مل تظهـر لـدى 

 حيث توجد أمثلة عديدة إلفراد موهوبني كانوا من ضمن األطفـال ذوي الفئـات الواطئـة... األطفال الذكور
من ذلك أن انشتانني مل يتكلم قبـل عمـر (يف تكرار األصوات ولكنهم كانوا من املتكلمني الجيدين بعد ذلك 

  ).الثالث سنوات

ان املرحلة ما قبل اللغوية تشمل اكرث السنة األوىل وان الكلامت األوىل عادة تكون بسـيطة وبشـكل 
فان هذه التقليدات ليست لهـا عـامال مشـرتكا وأحياناً ... اصح انها تقليدات بسيطة لبعض ما سمعه الطفل

كـان اللسـان مل . بسيطا من الكلامت التي يريد الطفل ان يقولها وهذا يعود جزئيا اىل الـنقص الفسـولوجي
ينضج بشكل مثال، ويعود كذلك اىل حقيقة ان الكبار يواجهون األطفال غالبا باملستوى اللغوي للطفـل مـام 

  . عينة و هناك أسباب أخرى كذلكيساهم يف تثبيت تكوين كلمة م

مـن ذلـك أنـه يشـري إىل يشء محـدد و يعنـي نفـس اليشـء . عندما يكتسب صوتا معينا داللة ممثلـة
  للمتكلم و السامع، فإنه يصبح كلمة باملعنى التقليدي للمصالح وأنه
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ار بشكل تدريجي تكتسب الكلامت معاين محـددة بـالتوافق مـع اسـتخدامها مـن قبـل مجموعـة مـن الكبـ 

املعيلني بالطفل، و لكنه حتى الطفل الصغري ميكن أن يؤثر عىل العادات اللغوية ملجموعة أفراد العائلـة، مـن 

مبيمي من قبل أحد األطفال يف العائلة فإن العائلة ميكـن أن تسـتخدم ) مريم(ذلك إذا دعيت األخت الكربى 

فإن هذه الكلمـة ميكـن ) تاتا(إىل الطائرة وقال  شهرا) 18(االسم لفرتة طويلة و إذا أشار أحد األطفال يف عمر 

  . أن تكون مرادفة بسهولة لكلمة طيارة يف املجال العائيل

انه يبدو واضحا أن بعض األصوات صعبة أكرث مـن غريهـا للتعبـري عنهـا بـالكلامت بـدال مـن اللغـة 

ه الفـم مبسـاعدة تنطـق مبدمـ(املستعملة فاألصوات األوىل ذات املعنـى للطفـل هـي األصـوات الصـحيحة 

إىل أمثلـة كثـرية ) 1970(ماكنيـل بسـنة (اللسان وهي باالضافه إىل وحروف العلة الخلفية مثل هذا ويشـري

 تتظـاهرا) بابا،مامـا(عام يقول األطفال االنكليز واألطفال السويديون واألطفال اليابانيون علام بأن كلمتـي

  .ولة هويتهامضمن الكلامت األوىل لدى جميع أطفال العامل وذلك لسه

  :الكلمة األوىل
  

شهرا ولكن اآلبـاء يتوقعـون ذلـك قبـل فـرتة ) 12(اعتياديا نحن نتوقع ظهور الكلمة األوىل يف حوايل 

مام يتوقعه علامء النفس املختصون وتظهر فروق فردية كبـرية بـني األطفـال، ولكـن مـع ذلـك فـإن القـول 

فام فـوق ) 140(ر اىل درجة مبحوثة من ذوي الذكاء العايل بوجود عالقة بني الكالم مبكرا والذكاء العايل يرب

شهرا وذلك استنادا اىل املعلومات التي تم الحصول عليهـا مـن  11إن فالكلمة األوىل ظهرت يف معدل عمر 

  .اآلباء وكان من بينهم أيضا أطفاال مل يبدءوا بالكالم بعد اىل أن وصلوا اىل عمر سنتني وثالث سنوات
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ىل يستخدم الطفل عادة كلامت مفردة وقصرية يكون ان يقال أنهـا جملـة مـن كلمـة يف الوهلة األو

) الحظـي مامـا(أو ) مامـا ال تـذهبي(تعنـي األم وتعنـي ) مامـا(فكلمة ) الكلمة تنجز معنى جملة(واحدة 

  .اىل غري ذلك) أين أنت ياماما؟(أو

  :عنارص اللغة

.. علمه وال يسهل اىل التمكن منه دفعـة واحـدةاللغة شأنها شأن أكرث املهارات املعقدة أمر يصعب ت

أبسـط ) (words(ثـم الكلـامت ) أي األصـوات األساسـية(هذا وتتضمن الوحدات اللغوية الخاصة الصـوتية

وقواعد الرتكيب، ويقصد بها تلك القواعد التي تحكم بنـاء الجمـل مـن الكلـامت ) األصوات التي لها معنى

بتصور اللغة عند الطفل مثال يف مرحلة ما قبل املدرسة حول األمـور هذا وتركزت معظم الدراسات املتصلة 

  :اآلتية

  سعة قامئة املفردات -1

 .طول الجملة ودرجة تعقيدها -2

 ).أي درجة قرب نطق الطفل الكلامت من نطق الكبار لها(االبانة وحسن النطق  -3

  :تطور مفردات اللغة

التعجب مبكـرا أيضـا وتظهـر بعـد ذلـك  ان الكلامت األوىل هي عادة أسامء كام ويتم تعلم عبارات

وهـذه الزيـادة يف املفـردات تسـهل . وهي تظهر عادة بهـذا الرتتيـب -األفعال، الصفات الضامئر والظروف

  .تكوين جمل أكرث تعقيدا

  :مبدأ املفردات

ان معلوماتنا بهذا الشأن تأيت من دراسة لنمو املفردات التي يستخدمها الطفل يف الكـالم ويف أعـامر 

  ).مادوراسمث(تلفة أجريت من قبل مخ

  .وشملت أطفاال إىل أعامر ست سنوات 1926وقد نرشها يف سنة 
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        العمــر

  الزيادة  عدد الكلامت  عدد األطفال  األشهر  السنوات

-  
1  
1  
1  
1  
2  
2  
3  
3  
4  
4  
5  
5  
6  

8  
-  
3  
6  
9  
-  
6  
-  
6  
-  
6  
-  
6  
-  

13  
52  
19  
14  
14  
25  
14  
20  
26  

3226  
  
20  
27  
9  

  صفر
3  
19  
22  
148  
272  
446  
896  
1222  
1540  
870  
2072  
2289  
2562  

  صفر
2  
16  
3  
96  
154  
174  
450  
326  
318  
330  
302  
217  
273  

  

إن هذه البيانات تخص أطفاال أمريكيني العدد الفعيل للكلامت ليست له أهمية كبرية ولكن الزيادة 
فرداتـه إىل درجـة كبـرية ويف شهراً يزيد من م) 18(فالطفل بعد عمر . ضمن كل فئة عمرية لها داللة مهمة

  ).إن األشياء لها أسامء(عمر سنتني فإنه يكتشف املبادئ العامة 

ويتحقق جنباً إىل جنب مع الزيادة الكمية يف الرموز اللغوية الفهم األوسع الذي يجعل املعنى أكـرث 
ات تبقـى لفـرتة أي إن عمليـة إغنـاء املفـرد(إن هذه العملية تستمر إىل ما بعد عمـر سـت سـنوات . بياناً 

  ).طويلة من الحياة

وإن هذه . إن مفردات الطفل ستعطي مدى واسعاً من املفاهيم بتطور احتكاكه واتصاالته وتنوعها
  .العوامل يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار ضد قياس املفردات
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لتوصل إىل طفالً فيام بني الثالثة والثانية من العمر تم ا 480ويف دراسة أخرى للمهارات اللغوية عند 

أوىل هذه النتائج أن األطفال الذين اختربوا . عدة نتائج رئيسية بعضها تختلف عن نتائج الدراسات السابقة
يف الخمسينات كان محصولهم اللغوي أكرب من األطفال الذين اختربوا من قبل ذلك بثالثني سنة وأنهم كانوا 

  .يستخدمون جمالً وتراكيب أطول
  .1957كلامت املحتواة يف الجملة العادية ضد األطفال الذين درسوا سنة وفيام ييل جدول بعدد ال

  

    العمــر

  عدد الكلامت يف الجملة  الشهر  السنة

2  
2  
3  
3  
4  
4  
5  

-  
6  
-  
6  
-  
6  
-  

1.7  
2.4  
3.3  
4  

4.3  
4.7  
4.9  

  

. عـيهذا وقد قسم كالم األطفال إىل فئتني رئيسيتني هام الكالم املتمركز حول الذات والكـالم االجتام
ويعترب كالم طفل ما قبل املدرسة متمركـزاً حـول الـذات أي أن معظـم كالمـه يعـرب عـن رغباتـه وحاجاتـه 

عىل هذا املنطق مـن الكـالم ) بياجيه(ويطلق . وأهدافه وخرباته دون اعتبار ألي تعليق يقوم به مستمعوه
لصـغري محـدود ومتمركـز حـول ويشري بهذا املصطلح إىل حقيقـة أن الطفـل ا) الكالم املتمركز حول الذات(

وجهة نظره وال يعني أنه أناين، حيث أن عمليات تفكريه ليست مرنة بالدرجـة األوىل التـي تكفـي لـه بـأن 
وأمـا الكـالم االجتامعـي فهـو يظهـر يف مرحلـة املدرسـة ... يأخذ يف اعتباره ما مين بخربات الشـخص اآلخـر

  .االبتدائية
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  :الفروق بني الجنسني
  

قاً بني الجنسـني يف وقـت مبكـر مـن تعلـم اللغـة وتسـتمر خـالل السـنوات التاليـة لقد وجدت فرو 
وينجـزن االختبـارات املتعلقـة بقيـاس ) يف اللغـة اللفظيـة(فالبنات يف املعدل متفوقات عىل البنـني لفظيـاً 

  .عوامل الذكاء اللفظي أحسن من البنني

  :العالقة بني الذكاء واللغة

يه اللغة لـه قيمـة محـدودة يف التنبـؤ بالـذكاء العلـم ولكـن العالقـة إن العمر الفردي الذي يظهر ف
اإليجابية بني الذكاء العلم أو امتالك اللغة تزداد مع العمر وأنه أمر صحيح أن مستوى الـذكاء يقـل بشـكل 
كبري مبساعدة الرموز اللغوية ويبدو واضحاً إن اإلنجـازات الذكيـة تفـرتض عـادة االسـتخدام املـاهر للرمـوز 

  .لغويةال

  :املفكر واللغة

إن مالحظـة .. ال يوجد فكر من دون لغـة، وأن الفكـر مـرتبط بـالتكوين أو البنـاء املنطقـي للجمـل
األطفال الصم والبكم وذلك بسبب فقدان املثريات الصوتية تعطي دليالً واضـحاً ألهميـة اللغـة، إن أطفـاال 

  .ت لغوية ومبساندة طرق تدريس خاصة بهممثل هؤالء يعيشون يف فراغ ذهني تام ما مل يزودوا باتصاال 

  :اللغة والبيئة
  

أظهرت العديد من البحوث والدراسات خالل العقود القليلة املاضية أهمية البيئة يف منو اللغـة، وأن 
  .تأثري البيئة يبدو واضحاً منذ وقت مبكر ويسرت لفرتة أطول

  :بيوت األطفال -1

وحتى منذ صغرهم ميلكون أصواتاً لغويـة ) املؤسسات(إن األطفال الذين يعيشون يف بيوت األطفال 
  أقل من األطفال الذين يعيشون يف العائلة وهذا يعني أن أولئك
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إن السـبب يعـود إىل أن األطفـال يف املؤسسـات ال ... األطفال سيتأخرون يف استخدام اللغـة بعـض الوقـت 
تخلفني إىل حـد مـا يف منـوهم اللغـوي ووجد كذلك أن التوائم م(يستلمون منبهات لغوية كافية من الكبار 

كام وأن الطفل الوحيد له امتيـاز مـن حيـث ) بسبب مصاحبتهم لبعضهم البعض أكرث من األطفال اآلخرين
  .التنبيهات اللغوية التي يحصل عليها

إن هذه النتائج ذات أهمية من حيث أنها متثل إىل قيمة من حيث أنها تشري إىل أهمية الخـربات أو 
املبكرة لألصوات ومهمة كذلك لكونها تشري إىل رضورة فصل األطفـال مـن املؤسسـات إىل البيـوت املامرسة 

  .كام تشري إىل الصعوبة الكامنة يف اكتساب اللغة. مبكراً 

 -متأخراً مام يجب يف وقت مبكر وذلك لرضورتها لتعزيز النمو الحريك إن البيئة اللغوية الناقصة لهـا
  .عىل النمو العقيلتأثري سلبي  –وبشكل متجمع 

  :البيئات االجتامعية واالقتصادية املتباينة -2

ــا ــة واالقتصــادية املختلفــة  رمتيــل الدراســات إىل إظه أن األطفــال منــذ ذوي املســتويات االجتامعي
يختلفون نسبياً الواحد عن اآلخر يف منوهم اللغـوي خـالل السـنة األوىل ومـا بعـدها فآثـار البيئـة اللغويـة 

ً  18إن فروقاً واضحة ميكن أن تبني ابتداء من عمر .... إالّ متأخراً  الفقرية ال تظهر ويف البيئـات الجيـدة . شهرا
فإن أطفال هذا العمر يظهرون مفردات أكـرث وإن الجمـل ذات الكلمتـني أو الـثالث كلـامت تظهـر لـديهم 

  .مبكراً وتتطور بعد ذلك

الصـف األول مـن مدرسـة ابتدائيـة وقد أظهرت إحدى الدراسات التي تركزت عىل اختبـار األطفـال 
بتطبيق كاليفورنيا للنضج العقيل من خالل االختبار الذي يعطي فكـرة جيـدة مـن املسـتوى اللغـوي لـدى 
األطفال حيث اختربت مجموعة من األطفال من ذوي الـدرجات العاليـة يف االختبـار مجموعـة أخـرى مـن 

  ذوي الدرجات الواطئة 
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ت فروق متميزة يف عالقة األطفـال يف املجمـوعتني بـأبويهم فاألطفـال حيث وجد. ودرست حياتهم العائلية

الذين حصلوا عىل درجات عالية يف االختبار كان لهم يف املعدل عالقات أحسن من الكبار من حيث العائلـة 
تتناول الفطور سوية، ويسمح لألطفال بأخذ دورهم يف الحديث وأن األطفال الـذين حصـلوا عـىل درجـات 

.. الختبار عادة يتناولون فطورهم لوحدهم حيث تهيـئ األم املائـدة، وتنرصـف إىل أعـامل أخـرىواطئة يف ا

  .وأن هؤالء األطفال مل يساهموا يف الحديث عىل مائدة العشاء

إن هذه الدراسات وغريها تظهر بأن اتجاهات الوالدين والعادات العائلية مهمـة جـداً لتنميـة لغـة 
وعية عىل العوامل البيئية يف منو اللغة يجب أن تفرس عدم أهميـة العوامـل هذا وأن األهمية املوض. الطفل

  ) 1999: الداهري صالح حسن(  .الوراثية ولكن درجة تأثريها ال تزال غري معلومة
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  الثاينالفصل 

 النمــــو االنفعــايل
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  الثاينالفصل 
  النمو االنفعايل

  

  :يعرف االنفعال بأنه حالة نفسية جسمية ثائرة لها ثالث سامت

  .أنها حالة تأيت للفرد بصورة مفاجئة -1
 .إنها حالة وقتية ال تلبث أن تزول حدتها -2
س والـدورة فسيولوجية عشوائية تشـمل جهـاز التـنف تإنها حالة قوية وعنيفة مصحوبة باضطرابا -3

هرمـون اإلديرينـالني يـزداد يف حالـة (الدموية والجهاز الهضمي والغددي يفرز مختلف الهرمونـات 
 ).االنفعال الشديد لتساعد الفرد عىل النشاط كالهرب

اللـذين ) العضوي والنفيسـ(هذا ويعرف دريفر االنفعال إجرائياً أو وصفياً حيث ميزج بني املظهرين 
حالة نفسية معقدة تبدو مظاهرها العضوية يف اضطراب عملية (النفعال، فهو برأيه ينظر من خاللهام إىل ا

التنفس وزيادة رضبات القلب واختالل اإلفراز الهرموين ومظاهره النفسية يوجد أن قوى يشف عنه القلـق 
ت دوراً وتلعب االنفعـاال . واالضطراب الذي يؤدي بالفرد أحياناً إىل سلوك معني يخفف به من توتره النفيس

عىل جانب كبري من األهمية يف حياة الطفل فيبدو االنفعال يف الشـعور بالغضـب أو بـالخوف و بـالغرية أو 
ويثري إدراك الطفل لألشياء املادية املحيطة بـه أو عالقتـه بـاألفراد اآلخـرين أو بـاملواقف . بأية خربة نفسية

  :وتتميز انفعاالت األطفال بأنها. املختلفة التي مير بها

  . قصرية املدى أي أنها تبد برسعة وتنتهي بنفس الرسعة التي بدأت بها )1
تنتاب الطفل انفعالت كثرية عدة وهي لذلك تصبغ حياته بصبغة وجدانية مختلفـة األلـوان .. كثرية )2

  .وآلثار
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ال يستقر الطفل يف انفعاالته عىل لون واحد فهو رسعان ما يضحك ثم ما يفتـأ أن  –متحولة املظهر  )3

 .ويضحك ليخاف. يغضب ليضحك ..يبيك
حادة يف شدتها ال مييز الطفل يف ثورته االنفعالية بني األمـور التافهـة واألمـور املهمـة فهـو يـبيك يف  )4

حدة حينام متنعه من الخروج ويبيك أيضاً بنفس الشدة حينام تقص أظافره هذا وتـؤثر االنفعـاالت 
اليومية وتهيئ الجسم للعمل، وتتـدخل  عىل الطفل بطرق متعددة فهي تضفي املتعة عىل الخربات

باملهارات الحركية والنشاط العقيل، وتستخدم كوسـيلة لالتصـال، وتعمـل كمصـدر للتقـويم الـذايت 
 .واالجتامعي وتكوين نظرة الطفل إىل الحياة وتؤثر عىل املناخ النفيس

  :تطور النمو االنفعايل
ى الطفل يف السنة األوىل يف حياتـه إىل فـريقني قسم الباحثون فيام يتعلق بدراسة النمو االنفعايل لد

يؤكد أحدهام أن الطفل يولد مزوداً ببعض االنفعاالت بينام يرى الفريق الثاين أنه ال يوجد لـدى الطفـل يف 
  .األيام األوىل من حياته سوى تهيج عام ال يتبني فيه أثر انفعال معني

عاالت الطفل تبدأ بالحب والخوف والغضـب، الذي يقول إىل أن انف) واطسن(ويتزعم الفريق األول 
ثم تتطور بعد ذلك إىل انفعاالت أخرى ثانوية تصـبغ حياتـه بـألوان وجدانيـة مختلفـة وتبـدو االنفعـاالت 
األولية يف مظاهرها الثالثة عىل هيئة اسـتجابات ملثـريات محـددة فينشـأ الخـوف مـن اسـتجابة لألصـوات 

مرتفع، وينشأ الحب من استجابة املداعبة، وينشأ الغضـب مـن  العالية، أو من شعوره بالسقوط من مكان
يف أن جميـع ) شـريمان وبريـدجز(استجابة للمضايقات البدنية املختلفة ويرى الفريق الثاين املهتم بأبحاث 

الوليد تبدو يف صورة تهيج عام ثم تتطور يف الشهر الثالث إىل الشعور باالبتهاج والشعور بالضـيق  تانفعاال 
شهر السادس إىل االشمئزاز والغضب، ويف نهاية السنة األوىل إىل الشعور بالحب والشعور بالزهو، ويف ويف ال

  منتصف السنة الثانية إىل الشعور بالرسور والغرية، وهكذا تظل انفعاالت
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الطفل تستطرد يف منوها حتى تصل يف نهاية السنة الثانية إىل رسم الخطـوط الرئيسـية للحيـاة االنفعاليـة  
  .جميع مظاهرهاب

أي أن انفعاالت الطفل يف نهاية السنة الثانية تنمو وتتنوع وتتخصص بعد أن كانت عبارة عن حالـة 
ويف نهاية السنة . أي أن الحالة االنفعالية تتطور شأنها أن تطور النمو الجسمي والعقيل. تهيج انفعايل عامة

اليـاً متزايـداً يف غضـبه وخوفـه وحنانـه وغريتـه، الثالثة والرابعة وحتى الخامسة يعيش الطفل نشـاطاً انفع
وحتى السادسة تبدأ انفعاالت الطفل بالتغري التدريجي متجـه نحـو ) 5-3(وحتى لتدعي هذه الفرتة أحياناً 

وتتميـز املرحلـة .. الهدوء واالتزان النسبيني حتى أنها تسعى يف كثري من األحيان الطفولة الهادئـة والوادعـة
  .انفعالية هي االستقرار االنفعايل، االستقالل الذايت وزيادة االعتامد عىل النفس االبتدائية بخصائص

  :العوامل املؤثرة عىل الحياة االنفعالية للطفل
  

هناك الكثري من العوامل التي تـؤثر يف انفعاليـة الطفـل حـدة واسـتجابة مـام تتـيح لنـا مـن خـالل 
عـاالت والسـري بهـا نحـو أفضـل السـامت الجيـدة معرفتها الكثري مـن الفـرص لتـدجني وتطـوير هـذه االنف

  .للشخصية وأقل رضر ممكن أن تحدثه يف صحتهم النفسية

إن انفعاالت الطفل تتغري تبعا لتغري املثريات املختلفة فتتأثر االسـتجابة االنفعاليـة بشـدة  :املثريات -1

  .جودهاملثري ومدته وجدته ومالبساته املختلفة التي تحيط يف بدأ ظهوره واستمرار و 

واملقصود بالنضج النمو الذي يحدث بتأثري العوامل الوراثية أو العوامل التكوينية  :النضج والتعلم -2

أما املتعلم فهو منط يتوقف عـىل الخـربة والتـدريب واملامرسـة مـن جهـة وبالبيئـة . الفطرية للفرد
نفعاليـة لهـذه والثقافة من جهة ثانية وهناك دراسة أجريت عـىل طفلـة عميـاء صـامء املظـاهر اال 

  الطفلة هي دراسة 
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وائدة فقد إن هناك تشابها وثيقـا بـني املظـاهر االنفعاليـة لهـذه الطفلـة وبـني مظـاهر 

الطفل السوي يف عمرها مـام يؤكـد خضـوع هـذه الظـاهرة يف جوهرهـا لعامـل النضـج 

  .الطبيعي والتكوين العصبي العضوي

عاالت وطـرق جديـدة لتعبـري عنهـا، وهـو يكتسب مميزات جديدة النف -أي الطفل–أما التعلم فهو 

يتعلم بخربته ومامرسة ضبط انفعاالته والتحكم كال أو جزءا بها، إضافة اىل ظهـور أثـر الـتعلم واضـحا مـن 

  .االستجابات التعبريية واللفظية والحركية سواء عىل مستوى الفرد أو املجتمع

ل ويف تعديل مظاهره الخارجية وكذلك يلعب التعلم دورا هاما يف تطور االنفعا :التعلم باالشرتاط -3

وتوضـح لنـا تجربـة . يف اكتساب املثريات الجديدة صفات املثريات الطبيعية التي تثري انفعـال أصـال

واطسن الشهرية عىل الطفل الصغري آلربت كيفية تعلم الخوف حيث عرض الباحث عل الطفل وهو 

فلـم تظهـر عليـه عالمـات . فـأر وقطـنشهور أشياء كثرية من بينها أرنـب وكلـب وقـرد و  9يف عمر 

عـرض األرنـب : بالتجربة اآلتية بالخوف منها، ثم أجريت عملية االشرتاط لتكوين الخوف من األرن

للطفل فتقدم منه يحاول ملسه، ويف هذه اللحظة قرع صوت عال ورائه، فجفل وانكفأ عىل وجهـه، 

لعمليـة سـت مـرات، ثـم عـرض ثم عرض األرنب والصوت مرة ثانية وبوقت واحد وهكـذا كـررت ا

  .األرنب لوحدة دون الصوت املزعج فرصخ الطفل وانسحب وعالمات الخوف بادية عليه

املشـابهة  فالتي تتكـون عـن طريـق االشـرتاط قـد تعـم عـىل النـاس واألشـياء واملواقـ تواالنفعاال 

الكلـب وكـل يشء ففي تجربة واطسن املذكورة بدأ الطفل يخاف مـن الفـأر و ... للموقف الذي ارتبطت به

هذا ويتعلم الطفل عن والديه يف طفولتـه املبكـرة كيـف يستشـار انفعاليـا بالنسـبة ملواقـف . شبيه بالفرو

  .معينة
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  :بعض انفعاالت األطفال
  :الخوف* 

ان املثريات األوىل للخوف عند الطفل هي األصوات العالية والشك بالسقوط مـن مكـان مرتفـع ثـم 

نمو فيخىشـ الطفـل الغربـاء يف سـني املهـد والطفولـة املبكـرة، ثـم يف حياتـه يتطور الخوف تبعا ملراحل ال

وتؤكد دراسات هاجامن أن مثـريات الخـوف . فيخىش املوت حينام يدرك معناه يف الطفولة املتأخرة وبلوغه

عند الطفل فيام بني السنة الثانية والسادسة تتلخص يف الخوف من الخربات املاضـية املؤملـة كـالخوف مـن 

ج األطباء والخوف من الحيوانات التي يألفها الطفل من قبل والخوف مام يخشاه الكبار فهو يقلد أهله عال 

وذويه يف خوفهم من العواصف والظالم أي أن الطفل يخضع يف مخاوفه ألمناط الثقافـة التـي تهـيمن عـىل 

بدو عـىل أسـارير وجهـه ثـم ويبدأ الخوف عند األطفال يف مظهره العام عىل صورة فزع ي. بيئته وتؤثر فيها

ويتطور التعبري اللفظـي . يتطور إىل هروب تسبقه دهشة ورصاخ وتصاحبه تغريات عضوية داخلية مختلفة

عن الخوف من الرصاخ إىل الصياح إىل الكالم التقطع ثم إىل الكالم املسرتسل الذي يسفر يف لهجته وأسلوبه 

طفال يف رسعـة غريبـة وتـؤدي بهـم إىل مسـالك شـاذة عن املخاوف املختلفة وتنتقل عدوى الخوف بني األ 

  .منحرفة

  :الغضب* 

هو ميل طبيعي عند اإلنسان، وينتج الغضب عن أسباب عديدة يف البيئة التـي يعـيش فيهـا الفـرد، 

  .وقد يظهر عىل أشكال كثرية متباينة

لجسم ويتطور الغضب عند الطفل من حالة انفعالية عامة عىل شكل رصاخ وتحريف بعض أعضاء ا

  .بحركات عشوائية ال ارتباط بينها إىل حالة من الوضوح والتخصص
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ومن أهم أسباب الغضب يف األطفال أثناء عامهم األول هو عدم تحقيق حاجاتهم وخاصة الحاجـات 
الفسيولوجية، إال أنه عندما يتقدم عمر الطفل ويتحكم يف عملية امليش وتأخذه قدراتـه العقليـة واللغويـة 

ومن هـذه األسـباب تعـب األطفـال ولـومهم واغلطـتهم . دريجي نجد أن بواعث الغضب تزداديف النمو الت
ولفت نظرهم إىل الصواب ومقارنتهم بغريهم أو تكاليفهم بأعامل صعبة فوق مسـتواهم أو التـدخل فـيام 

  .يقومون به من نشاط

الثالثـة تـدور وقد أجريت بحوث يف هذا املجال نتائج بعضها بان أسباب غضب الطفل لغايـة سـن  
  .حول عالقة الطفل بوالديه وإخوته وما يرتتب عىل ذلك من التحكم يف ترصفات الطفل

أما الطريقة التي يعرب بها الطفل عن غضبه فتأخـذ أشـكاال متباينـة ويخضـع هـذا التبـاين اىل سـن 
  .الطفل

عـال الغضـب من استجابات األطفال التي يتضح فيها انف%  90وظهرت من نتائج البحوث أن حوايل 
بيـنام نجـد أن . يف السنة األوىل تأخذ شكل نشاط صغري موجه مثل الرصاخ والـرفس بالقـدمني، العـض الـخ

سنوات فيستبدل هذا النوع من االستجابات االنفعالية بنوع آخر عـىل  4يف سن % 40هذه النسبة تقل اىل 
س وهذا له تأثري عىل صحة الطفـل شكل احتجاجات لفظية وهناك أطفال إذا غضبوا الزمتهم الكآبة والعبو 

  .النفسية ثم تتطور وتؤدي يه إىل اإلنطواء

  :الغريه* 

ينشأ انفعال الغرية عادة يف الحاالت التي يشعر فيهـا الشـخص بـأن هنـاك شخصـاً آخـر ينافسـه يف 
 والغرية انفعال مركب من عدة انفعاالت مختلفة فهو. الحصول عىل مكان أو حب أو أي يشء آخر له قيمة

مزيج من انفعال الغضب والخوف فالطفل الذي يشـعر بالخيبـة يف حـب الوالـدين ألن طفـالً آخـر جديـد 
  ينافسه
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وقد يستجيب الطفل لهذه الحالة الشديدة من الغرية والغضب والثورة وامليل إىل االعتـداء . يف ذاك الحب 
كبـار دافعـاً إىل أثـارة الغـرية يف وأوضح مـا يكـون سـلوك ال. وقد يستجيب أحياناً باالنطواء والحزن والكآبة

  .نفس األطفال حينام يفضلون طفالً عىل طفل أو ميدحون طفالً يف حضور آخر

ـور والخجـل نجـد أن الطفـل يف شـهوره  ولو تناولنا جوانب أخرى من النمو االنفعايل كاملحبة والرس
رهـا الكبـري يف تحديـد أسـلوب األوىل يتجه حبه إىل كثري من األشخاص واألشياء وتلعب العوامـل البيئيـة دو 

  .التعبري من هذا االستعداد، فمثالً محبة الطفل لوالديه تتأثر بدرجة رعايتهم له

وللمحبة أهمية كربى لنمو الطفل منواً سوياً وخاصة محبة الكبار له فتولد األمن واالطمئنان فالطفل 
  .شخصيته الذي يشعر بأنه غري مرغوب فيه تحدث له اضطرابات سلوكية تؤثر عىل

إن الطفل يشعر بالرسور والثقة يف بعض النشاطات فيسعى إىل االتصال باآلخرين فيحس ببهجـة يف 
عالقاته االجتامعية، ومبرور الوقت ونتيجة خربات الطفل يرتك أموراً لتحل محلهـا رضوب أخـرى تبعـث لـه 

  .الرسور

سـارة فاملـدح قـد يحفـز الطفـل إىل كام أن املدح والتأنيب يرتبطان مبعالجة الخربات السارة وغري ال
  .القيام مبحاوالت أكرب

ال شك أن املواقف التي تثري الضحك أو تجعـل الطفـل يسـعى إىل إضـحاك اآلخـرين، تتنـوع مبـرور 
الزمن وتتوقف عىل مظاهر منوه االجتامعي وعىل إدراكه كام أن منوه اللغـوي يجعلـه أكـرث فخـام لأللفـاظ 

  )1986: فهمي مصطفى(                        .التي تبعث للضحك
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  :النمو االجتامعي
  

يقصد بالنمو االجتامعي اكتساب القدرة عىل السلوك وفقاً ملعايري املجتمع وتوقعاته وتتطلب عملية 
تحويل الطفل إىل كائن اجتامعي أن يعرف معايري وقيم مجتمع الكبار وأن يتكيـف وفقهـا وهـذه العمليـة 

ومهمـة علـم ) التنشـئة(كام ويتم هذا التحويل بواسطة ما نـدعوه بــ ) الجتامعيالتطبيع ا(يطلق عليها بـ 
النفس الطفل هي إلقاء الضوء عىل عملية تغيري طفل غـري اجتامعـي إىل طفـل اجتامعـي يسـلك بأسـلوب 
مقبول اجتامعياً ويقوم بالدور الذي حدده له املجتمع ويحمل اتجاهات إيجابيـة نحـو النـاس والنشـاطات 

  .عيةاالجتام

  :مساهامت األنرثوبولوجيا االجتامعية
  

لقد اهتمت العديد من العلوم مبفهوم التطبيـق االجتامعـي ومـن بينهـا األنرثوبولوجيـا االجتامعيـة 
وهو العلم الذي يدرس تاريخ النمو اإلنساين حيث أن علامء األجناس االجتامعيـة قـادرين عـىل أن يظهـروا 

تطبيـع االجتامعـي عـىل السـلوك اإلنسـاين والفـروق املوجـودة بـني بوضوح أكرث من غريهم كيفيـة تـأثر ال
إن ما هو سلوك طبيعي يف مجتمع ما قد يكون غري معروفا أو محرماً يف . مجتمعاتنا وغريها من املجتمعات

وإن وجود هذه الفروق بني الناس مـن ذوي األجنـاس املختلفـة والحضـارات املختلفـة تعـود . مجتمع آخر
ة التعلم االجتامعي باالنتقال من جيل إىل آخر هـذا ومـن أشـهر الدراسـات يف هـذا املجـال أساساً إىل عملي

  ).ملاركريت ميد(وهام دراستا ) 1930(والنمو يف غينيا الجديدة ) 1928(هام النمو يف مجتمع عاما وعام 

  :وجهة نظر علم النفس
  

ينبغـي اإلشـارة إىل تأكيـد علـامء إضافة إىل تم استنتاجه مـن قبـل األنرثوبولوجيـا االجتامعيـة فإنـه 
  النفس التحليلني عىل أهمية خربات الطفولة عىل شخصيات
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الراشدين، حيث أن أسس السلوك االجتامعي توضح خالل السـنوات األوىل، فـالخربات االجتامعيـة السـارة  
السارة تـؤدي تقود إىل تكوين اتجاهات إيجابية نحو الناس بشكل عام، يف حني أن الخربات االجتامعية غري 

إىل تكوين اتجاهات سلبية نحو أجناس وجعل الطفل ال اجتامعيـاً ومـن ثـم التـأثري عـىل منـوه االجتامعـي 
خاصــة يف حالــة حــدوثها خــالل الســنوات األوىل مــن الحيــاة لكونهــا الفــرتة الحرجــة لتكــوين االتجاهــات 

حرجة، وقت محدد، ميكن أن تنمو فيـه االجتامعية األساسية نحو الناس والحياة االجتامعية يقصد بالفرتة ال
أنواع معينة من السلوك فإن مل تتوفر الفرصة لتلك األنواع من السلوك يف الوقت املحدد لها فيصـعب عـىل 
الطفل تكوينها بالشكل الطبيعي حتى إذا ما توفرت الفرصة بعد ذلك وتعتـرب الفـرتة مـن منتصـف السـنة 

ر الفرتة الحرجة يف تكوين العالقات االجتامعية لدى الطفل وحـدوث األوىل إىل نهاية السنة الثالثة من العم
  .الخربات االجتامعية املبكرة من أفراد األرسة أو من الناس خارج البيت

حيث يتأثر الطفل يف منوه االجتامعي باألفراد الذين يتفاعل وباملجتمع القـائم الـذي يحيـا يف إطـاره 
وتبـدو آثـار هـذا التفاعـل يف سـلوكه واسـتجاباته ويف نشـاطه .. تهوبالثقافة التي تهيمن عىل أرسته ومدرس

  .العقيل واالنفعايل ويف شخصيته النامية املتطورة

وهكذا تعتمد حيـاة الطفـل االجتامعيـة يف منوهـا عـىل منـو وتطـور عالقاتـه باألطفـال وبالراشـدين 
  .ألوىل للحياة النفسية واالجتامعيةوالعالقات االجتامعية بهذا املعنى هي الدعامة ا. وبالجامعة وبالثقافة

ويتصل الطفل يف تطوره بجامعات مختلفة فتؤثر يف منوه وتوجه سلوكه وتبدأ بالجامعة الوثقى التي 
  تنشأ من عالقته بأفراد أرسته وجريانه، ثم تتطور إىل
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نوية من عالقتـه الجامعة الوسطى وتنشأ من عالقته بزمالئه يف الصف املدريس، وتنتهي أخرياً بالجامعة الثا 
  )2005:الداهري صالح حسن(  .باملدرسة وباملجتمع

  :تطور النمو االجتامعي
  

يتبع النمو االجتامعي تسلسال منتظام يتشابه يف جميع األطفال الذين يعيشون يف مجتمع واحد من 
 تطـور هـذا وسـنحاول أن نبـني. كونهم ميرون بنفس املراحل ويكون األطفال األذكيـاء أرسع يف هـذا النمـو

  .النمو االجتامعي يف مرحلة الطفولة وأثر العوامل املختلفة يف هذا النمو

هو تعلق الطفـل باألشـخاص ) سنة 6-1(من ظواهر منو األطفال اجتامعياً يف مرحلة الطفولة املبكرة 
حـول الكبار، كام أن من الناحية األخرى فينجذب إىل األطفال اآلخرين ممن هم يف عمره، ولكن رسعان ما ي

انتباهه عنهم، ليتجه إىل الكبار فهو ما يزال يعتمد عىل الراشدين ويف هذه الفرتة تنمو القـدرة اللغويـة إىل 
الحد الذي يستطيع الطفل أن يتفاهم مع أرسته، وفيام يخضع لتقاليـد البيئـة فيـتحكم يف عمليـة اإلخـراج 

منوه ويتحول من كائن حي يعتمـد عـىل والتبول ويساير بذلك نظم الجامعة ومعايريها وهكذا يستطرد يف 
  .أمه إىل مخلوق اجتامعي يتفاعل مع بيئته تفاعالً سوياً 

أما ما يتعلق ببدايات التفاعل االجتامعي والذي يتطلب أساساً منو ملكات الطفل اإلدراكية فقد تبني 
سـتجابات االجتامعيـة من نتائج الدراسات التي يف هذا املجال أنه خالل الشهر الثـاين مـن الحيـاة تظهـر اال 

وتوقف البكاء عند رفع الطفل، والقدرة عـىل التمييـز ) االبتسامة(األوىل ومن بينها االستجابة األوىل للطفل 
كام أنه بني األشهر الثانية والثالثة فإن الطفل يبدأ باالبتسـامة كاسـتجابة البتسـامة . بني الكائنات واألحداث

.. رضـا بـني الشـهر الثالـث والرابـع يف حالـة اختفـاء الفـرد عـن أنظـارهالكبار كام أنه  يبدأ بإظهـار عـدم ال
  ومبنتصف السنة األوىل يبدأ للطفل بالتمييز بني الوجوه
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وبعد شهر أو شهرين يسعى الطفل جاهداً لجذب االنتباه عن طريق األصـوات . املعروفة والوجوه الغريبة 
أكرث مالحظة يف الشهر التاسع كـام أنـه يف األشـهر وهذه النزعات تبدو .. اللغوية وميد نحو الشخص الراشد

  ...التالية ميكن أن ميد يديه ليقدم شيئاً إىل الراشد

فقد أظهرت إحدى الدراسـات التـي شـملت .. أما ما يتعلق باهتامم الطفل باألطفال من نفس عمره
اقبتهم من خـالل شهراً حيث وضع كل طفالً يف قفص اللعب ومتت مر  24طفالً من عمر ستة شهور إىل  92

أشـهر وطفـالً مـن األطفـال ) 6(شاشة ذي رؤية جيدة ويف موقف تجريبي تم السيطرة عليهـا أنـه يف عمـر 
يبتسم ابتسامة صداقة ولكن الطفل اآلخر مييل عىل األغلب بأنه ممـن الـدمى، ولكـن النزعـة إىل الشـجار 

شخصـية خاصـة عنـدما كـان ميلـك  شهراً وكان هذا الشـجار ذات طبيعـة 13أشهر و ) 9(ازدادت بني عمر 
ومع ذلك فإن بـدايات التعـاون .. أحدهم لعبة وال ميلكها اآلخر كام لو مل يالحظ أي عداء فعيل بني األطفال

-14كـام وأن الفـرتة . واالستخدام االجتامعي للعب مثل دحرجة الكرة كل لآلخر ظهرت يف هذا العمر أيضاً 
كــام أن التعــاون ...... م باألشــياء إىل االهــتامم بالطفــل األخــرشــهراً أحــدثت تغيــرياً هامــا مــن االهــتام 18

هـذا .. واالستخدام االجتامعي ألشياء اللعب أصبح أكرث وضوحا وأن العالقات كانـت أكـرث اتصـافاً بالسـليمة
رغبـة باالتصـال االجتامعـي، حيـث أطهـر األطفـال ) النصف األخري من عيـد املـيالد الثـاين(وشهدت الفرتة 

 4-3كام أن األلعاب ازدادت يف عددها ويف طول فرتة اللعـب وحتـى عمـر . كرث الواحد تجاه اآلخرتسامحاً أ
ولكـن يف .. سنوات مل يكن الطفل قادراً عىل تكوين اتصال فعال مع أكـرث مـن طفـل واحـد يف وقـت واحـد

وهذا يعـود جزئيـاً  الفرتة نهاية املدرسة فإن تكوين مجموعات ذات ثالث أطفال أو أكرث أصبح أمراً اعتيادياً 
إىل منو أشكال اللعب التي تعتمد بدورها عىل مستوى النضج االجتامعي كام أن دور اللغة أسـاس يف عمـل 

  .هذه االتصاالت
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  :النمو االجتامعي يف مرحلة الطفولة الوسطى والطفولة املتأخرة
  

: ره مييـل الطفـلويف السادسـة والسـابعة مـن عمـ) 12-6(ففي مرحلة الطفولة الوسطى واملتـأخرة 
باللعب مع أقرانه، كام يلعب األوالد والبنات سوية، وتبدو آراء الكبار ذات قيمة وأثر يف توجيه سلوكه، أمـا 
ما بني السابعة والثامنة فإن األطفال مييزون حقوق التملك بوجـه عـام، وتظهـر علـيهم عالئـم التنـافس يف 

  .املدرسة ويف األلعاب
عة فتظهر عـىل الطفـل إمـارات التواضـع والطاعـة وقـد تكـون ناتجـة عـن أما ما بني الثامنة والتاس

كام يصبح الطفل أكرث عناية باختيار أصدقائه، ويستخدم اللعـب بالـدمى لتمثيـل . الضغط االجتامعي عليه
حياته العائلية بصورة مصغرة، أما بني التاسعة والعارشة من عمر الطفل فتظهر الفـروق الجنسـية يف رغبـة 

ويف هذه الفرتة تتنوع األلعاب أكرث من أي وقـت آخـر ويظهـر ميـل لـدى . اختيار ألعابه املفضلة الطفل يف
األطفال يف هذا السن إىل تشكيل جامعات من أفراد املرحلـة أو املدرسـة الواحـدة وقـد ينتمـون إىل بعـض 

  .النوادي الرياضية

ويرغب الطفـل يف هـذا العمـر  وبني العارشة والحدية عرشة يقوم األطفال بالعاب منظمة وتنافسية
  .الحصول عىل غرفة وأدوات خاصة به

فإن الطفل يصـبح عضـواً نظاميـا يف الجامعـات التـي ينتسـب . أما بني الحادية عرشة والثانية عرشة
  .ويف الشؤون االجتامعية األخرى يف خارج املدرسة. وكثريا ما يساهم يف النشاط املدريس. إليها

  :مو االجتامعيالعوامل املؤثرة عىل الن
  

  . يتأثر النمو االجتامعي للطفل بصحته وبذكائه وبعالقته بأرسته ومدرسته ومجتمعه
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  :الصحة واملرض -1

يرتبط النمو الجسمي ارتباطا وثيقا بالنمو النفيس االجتامعي فالطفل املريض ينأى بنفسه بعيداً عن 
وهو يستدر العطف من أفراد قـريبني . حيحاألطفال، وقد تحول تلك العزلة بينه وبني النمو االجتامعي الص

  .تلبية لرغباته ويتطور به النمو حتى يصبح مسيطراً أنانياً، أو خجوالً ألنه يستمد العون دامئاً من اآلخرين

  :األرسة واملدرسة -2

وتؤثر املدرسة يف حياة الطفل تأثريا يبدأ بالعالقة الوثقى التي تقوم بينه وبني أرسته ثم يتطـور هـذا 
ري اىل عالقة أولية تربطه بأبيه وبأفراد األرسة اآلخرين وتظل هذه العالقات تهيمن عـىل حياتـه هيمنـة التأث

  .قوية طول طفولة ومراهقته

) ادلـر(ريفيـة أم مدنيـة ويؤكـد . كام ويتأثر النمو االجتامعي للطفل بنـوع األرسة التـي ينشـأ فيهـا
الدين يف النمو االجتامعي ويحلل أخطـاء البـالغني يف أهمية األرسة يف تكوين شخصية الطفل وأثر عالقة الو 

هـذا ويتـأثر النمـو . تنشئة األطفال فمن الكبار من يحمل الطفل ماال طاقة له به، فيشعره بضعفه وعجـزه
ويتـأثر . االجتامعي للطفل بالرتتيب امليالدي له إذ تختلف شخصية الطفل األول عـن األخـري وعـن الوحيـد

ري بأعامر األطفال وجنسهم وبأعامر الوالدين وباملستويات االجتامعيـة واالقتصـادية هذا الرتتيب اىل حد كب
  .لألرسة

ويتأثر الطفل بأمناط الثقافة املختلفة عرب أرسته ومدرسته ومجتمعه فيتكيف بها ويكتسب معايريها 
  .وقيمتها وينمو بتفاعله معها

ويفيـد منهـا وهكـذا يعمـل البيـت ويتعلم الطفل يف مدرسته كيف يتعاون، وكيف يخدم الجامعـة 
  .واملدرسة عىل تنشئة الطفل تنشئة اجتامعية سوية

  .وسنوضح تآلف الطفل مع األفراد والجامعات وتقربه منها يف بعض املظاهر



  النمــو االنفعــايل: الفصل الثاين

64 

 

  

) بـارتني(مظاهر األلفة كالعب والتعاون والصداقة والعطف والحنان إذ دلت الدراسات التي قـام بهـا - 1

يام بني الثانية والخامسة عىل اللعـب يتطـور يف خطـوات متعاقبـة، فينتقـل الطفـل عىل أطفال ترتاوح أعامرهم ف

ثـم انتقـل إىل . رسيعا مبالحظاته وانتباهه من موضوع إىل موضوع ثم رسعان ما ينبـذه، لينتقـل إىل موضـوع أخـر

لـة اللعـب املرحلة األخـرى وهـي اسـتثنائية مبالحظـة العـاب اآلخـرين دون أن يشـرتك يف ألعـابهم ثـم تبـدأ مرح

االنعزايل املستقل فيلعب وحده مستقال يف ملكه ولعبه عـن اآلخـرين ثـم يبـدأ الطفـل يلعـب مـع الجامعـة مـع 

أمـا قبيـل املدرسـة تبـدأ مرحلـة اللعـب التعـاوين . احتفاظه بفرديته أي يقوم بنشاط منفردا عن نشـاط اآلخـرين

  .الجامعي

احثني عـىل أن الطفـل يف مدرسـته االبتدائيـة غـريهام مـن البـ) سـوليربج(و) دويـك(هذا وتدل دراسات 

 .وخاصة يف الطفولة املتأخرة يخفف كثريا من صلته بالراشدين، وتزداد الفته مع أقرانه

فالطفل فيام بني الثانية والثالثة ذايت املركز لكنه يتطور بعد ذلك يف سلوكه . ولو تناولنا صفة التعاون

 .ة املراهقةفيتعاون مع الراشدين كلام اقرتب من مرحل

ويدرك الطفل مظاهر الفرح التي تبدو عىل أوجه الناس قبـل أن يـدرك مظـاهر األمل فيتـأثر الطفـل 

بصور الحزن واألمل ويبدو ذلك بعدة صور فيتأثر مظهر الحنان مبدى فهم الطفل املوقف الذي يثـري أحـزان 

  .الناس ومبدى عالقته بهم

والتنافس، إذ يبدأ العناد يف منتصف السـنة الثانيـة ويصـل  واملثابرة دأما مظاهر التوتر تتمثل بالعنا

وتتلخص مظاهره يف الثورة عىل النظـام العـائيل .  بني الثالثة والرابعة ثم يضعف بعد الرابعةإىل ذروته فيام

وتهـدف التنشـئة االجتامعيـة السـوية اىل مسـاعدة .. و عىل سلطة البالغني الراشدين، ويف عصـيان األوامـر

وهكذا يعتمد .. ل عنهالطفل عىل التخفيف من مظاهر العناد فعىل اآلباء أن ينهوا أنفسهم عام ينهوا الطف

  الطفل معايري الثقافة فيتعلم كيف يعمل وكيف يفكر كام تعمل الجامعة 
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وتبدو املشاجرة يف تخريب الطفل أللعـاب رقيقـة ويف اغتصـابه لهـا يف كـل مـا يـدل عـىل السـلوك . وتفكر

رسعـان مـا عىل أن رسعان مـا يشـاجرون ألتفـه األسـباب و ) ماريك(و) جريسيلدر(العدواين هذا وتدل أبحاث

يتحابون من جديد وتبلغ ذروتها يف السنة الثالثة ثم تهبط نسبتها بالتدريج بعد ذلـك أمـا املنافسـة فتبلـغ 

ذروتها يف الخامسة وتتطور منافسـة فرديـة اىل منافسـة جامعيـة وتبـدو يف األلعـاب الرياضـية والتحصـيل 

  .املدريس

  :النمو االجتامعي والتنميط الجنيس
  

ويقصد بـالتنميط . تامعية أثار يف التنميط الجنيس والسلويك االتكايل والنمو الخلقيكام للتنشئة االج

  .الجنيس االتجاهات وأوجه النشاط التي تحكم الخسارة بأنها مناسبة للجنس الذي ينتمي إليه

 ذلك أن االعتقاد السائد بأنه البد وأن يختلف األوالد عن البنات يف السلوك وغالبا ما يثبت الوالـدان

أن السلوك الذي يرونه مناسبا لجنس طفلهم كذلك نجد أن أمناطا معينة مـن املـدح والعقـاب تصـدر عـن 

  .األبوين يف فرتة ما قبل الدراسة وسنوات الدراسة من شأنها أن يسلك الطفل السلوك الذي يتفق وجنسه

  .ك مع جنسهموعند بلوغ الخامسة نجد أن معظم األطفال يكونون عىل وعي بكثري من أنواع السلو 

ويشتمل لتعليم أنواع السلوك املتفق مع الدور الجنيس للفـرد ونتائجـه املتوقعـة يف مرحلـة الرشـد 

أمـا السـلوك أالتكـايل فيظهـر يف . فاألوالد يتوقع منهم أن يكونوا أشجع وأقوى وأقـل انفعاليـة مـن البنـات

طفولة وهي ال تتناقص نتيجـة الحاجـة اعتامد الطفل عىل اآلخرين فيستمر ذلك خالل املراحل األوىل من ال

  اىل املساعدة بل عىل العكس فهي تزيد عىل األغلب وكنتيجة لذلك يصبح الطفل رسيع التقبل آلراء 
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وهو يبحث دامئا عن اسـرتعاء االهـتامم ويكـرث مـن التسـاؤل إضـافة إىل طلـب . اآلخرين وسهل التأثر بهم

  .االستعانة باآلخرين

ه الطبيعي يبحث الطفل عن العون واإلنتباه واملحبة وبدرجة أكـرث تركيـز وحينام يتجاوز االتكال حد

مام نجدها عند األطفال الذين هم يف مستوى عمـره ويـنجم ذلـك عـن الشـعور بعـدم االطمئنـان، وذلـك 

فعنـد االنـاث تتنـاقص . يحدث نتيجة حب السيطرة التي يتصف بهـا الوالـدان أو يف حالـة نبـذهم الطفـل

  .اء انتباه اآلخرين وطلب رضاهم اعتبارا من سن الثامنةالحاجة اىل اسرتع

أما بالنسبة اىل الذكور فيكون هذا السلوك االتكايل عىل أعاله ما بني سن الثامنـة والعـارشة ثـم يقـل 

  .تدريجيا بعد ذلك

أما النمو الخلقي فيعتمد عىل مدى صلة الطفل بوالديه وأهمية هـذه الصـلة يف تكـوين الضـمري أو 

  .وعن طريق هذا الضمري يتحدد السلوك الديني للطفل. لخلقيالوازع ا

ويتطور النمو بالطفل ويتأثر مبظاهر بيئته االجتامعية وبذلك تتغري أمناط السلوك من تحقيق اللـذة 

  .املبارشة للفرد إىل مراعاة املستويات الخلقية والدينية التي تقرها الجامعة

  :ماستنتاجات عامة حول مراحل النمو بشكل عا
  

سوف يستنتج املؤلف من كل مـا سـبق بأنـه إذا كـان الحيـز الخـاص باللعـب يف املدرسـة محـدودا 

 -كام ووجد أن أكرث السلوك اليـومي عنـد الطفـل يكـون.... واإلرشاف قليل من جانب القامئني عىل األطفال

  ).النوم واألكل( موجها إلشباع حاجاته األولية

أو موجهـا إىل االسـتجابة لإلحبـاط أو إىل تنفيـذ ) ة لحـل املشـكالتالـتامس املسـاعد(والحاجات املتعلمة 

  مطالب التطبيع االجتامعي التي يعرضها الكبار عليه كام ويزداد
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تفضيل أوجه النشاط التي تتناسب وجنس الفرد ويستمتع األطفال يف هذه املرحلة بتمثيل بعـض القصـص التـي  

من خـرباتهم مبـا يتطلـب مسـاعدتهم عـىل متثيـل األدوار املرغـوب  يرونها يف برامج التلفزيون أو التي يستمدونها

  .فيها وكتابة بعض أمناط املرسحيات أو التمثيليات التي تشجع األطفال عىل أداء أدوارها

وأما ما يتعلق بالخصائص االنفعالية فإن أطفـال هـذه املرحلـة مييلـون إىل التعبـري عـن انفعـاالتهم 

لغضب وأنه مـن املفيـد أن يتـاح لألطفـال يف هـذه السـن أن يعـربوا عـن بحرية ورصاحة مع كرثة نوبات ا

ويواجهونها  تمشاعرهم برصاحة عىل األقل يف إطار معني بحيث يستطيعون أن يتعرفوا عىل هذه االنفعاال 

ويف مجال النمو العقيل يبدأ الطفل يف منوه اللغوي بدخول مرحلة الجملة الكاملة التـي تتـألف مـن سـت 

بع أو مثان والتي تتميز بقدر أكرب من التحديد والتعقيد وذلك خالل السـنة الرابعـة وهـذا مـا كلامت أو س

يشري اىل أن األطفال يف رياض األطفال مهرة يف استخدام اللغة وأن معظمهم يحـب التحـدث والكـالم أمـام 

مـو والتخيـل عمليـة كام أن التخيل واالخرتاع يكون عند القمة يف هذا املستوى من مستويات الن.... جامعة

تعتمد عىل تكوين عالقات جديدة بني خربات سابقة بحيث تنتظم هذه الخربات يف أشكال وصـور جديـدة 

مام يتطلـب مـن معلمـة الروضـة يف أن تشـجع تالميـذها التخيـل يف اللعـب ويف ... مل يألفها الفرد من قبل

  .حكاية القصص ويف الرسم

ا قبل املدرسة يف املستوى قبل اإلجـرايئ ومعنـى هـذا أنهـم أن األطفال يف سن م) بياجية(هذا ويرى 

سوف يقدرون عىل استخدام الرموز بديال لألشياء مبا يجعـل املعالجـة العقليـة ممكنـة واسـتخدامهم للغـة 

متمركزة حول الذات والطفل يعي مبكرا مبدأيات الكتلة واملادة ومـا أن بلغـوا الخامسـة مـن أعامرهـم اال 

يدرك أن الكتلة واحدة بغض النظر عـن الشـكل ولكـنهم قـد يكتشـفون عـن قصـور ويستطيع بعضهم أن 

الفهم عند أقل تغري يف اإلجراء مثل صب املاء من اإلناء الطويل ميكن فهـم املحافظـة عـىل الـوزن أو ثباتـه 

  يتوصلون إليه عادة بني السنة السابعة والعارشة من
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  .ليه بني العارشة والثانية عرشأعامرهم والفهم التام لثبات الحجم يتم التوصل إ 

الـتعلم مـن خـالل (أما برونر فرأى أن طفل رياض األطفال يغلب أن يعمل عىل مستوى التمثيل األقوى 

  .ومن خالل الخربة الحسية والبرصية والتنظيم لهذه الخربة أو الخربات) األفعال

حاجة طفل الريـاض اىل  -إدراكوفرس برونر يف مالحظات عن املضامني االنفعالية للتعلم بأنه بتحتم 

: الـداهري صـالح حسـن( .االشباع املبارش والتشجيع يف جـو يتسـم باالسـرتخاء ويـدعو الطفـل إىل املحاولـة

2005 (  

  ):9-6من (املرحلة االبتدائية  -ثانياً 
  

أطفال هذه املرحلة نشطني جدا، لذا فهم يحتاجون إىل فرتات للراحة ويطرأ عليهم التعـب بسـهولة 

للجهود الجسمية والعقلية التي يبذلونها مام يتطلب أن تخصص يف الجدول فرتات لألنشطة الهادئـة  نتيجة

كـام ال تـزال ) حصـص الرسـم بعـد حصـص القـراءة أو الجهـاد(وأنشطة اسرتخاء بعد فرتات الرتكيز العقـيل

األطفال وخاصـة  السيطرة عىل العضالت الكبرية أفضل من التآزر الحريك الدقيق ومن الصعب عىل كثري من

األوالد أن ميسكوا بالقلم لذا يتطلب عدم تكليف األطفال يف الصفوف الـثالث األوىل مـن الكتابـة يف وقـت 

  .واحد

ويف مجال النمو االجتامعي يصبح األطفال أكرث تخريا وانتقاء ألصدقائهم ويف نهاية هذه املرحلة فهـم 

يصـبح التنـافس مـع أنفسـهم بـدال مـن التنـافس مـع يحبون األلعاب املنظمة يف الجامعات الصغرية كام و

وأما ما يتعلق بالنمو االنفعايل فإن األطفال يصبحون يقظني ومنتبهني ملشاعر اآلخـرين مـام يتـيح . اآلخرين

لهــم إيــذاء عميقــا، كــام وأنهــم حساســون للنقــد والســخرية ويجــدون صــعوبة يف التوافــق مــع اإلخفــاق 

  تعزيز متكرر ويف مجال منوهم العقيل ويحتاجون إىل ثناء متكرر وتقدير و 
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فإنهم يف هذه املرحلة شغوفون جدا بالتعميم كام وأنهـم يحبـون الكـالم ومييلـون إىل أن يتـاح لهـم بيرسـ 

  .وسهولة

أما ما يتعلق بادراك الطفل يف هذه املرحلة فهو إدراك حيس مادي وإن تعليلـه يعتمـد عـىل نفـس 

ذه املرحلة رضورة االبتعاد قدر اإلمكـان عـن الدراسـات النظريـة األساس ومن متطلبات النمو العقيل يف ه

املجردة وان تقدم له األمثلة التي تعتمد عىل الحرس وان تكون الحوادث واقعية ويحـس بهـا ويـدركها وأن 

أما ما يتعلق بالتذكر فـإن أطفـال هـذه ... يدرس عىل طريقة النشاط الحيوي والتعبري الحر والعمل اليدوي

يزون نوعني منها التذكر اآليل قبـل االهـتامم بـالفهم وثـانيهام أنـه يعتمـد عـىل الصـور البرصـية املرحلة مي

والحركية قبل اعتامده عىل األلفاظ وما يتوجب اتخاذه هو أن ميل أطفال الصفني األول والثاين بوجه خاص 

طفـال بأنـه تتـوفر فيهـا للحفظ اآليل مع ذلك يجب العمل عىل انتقاء املواد التعليميـة وعرضـها لهـؤالء األ 

جميع عنارص األلفة والجاذبية لتجنبهم الحفظ اآليل وكذلك اإلكثار من الوسائل الحسية والبرصية املتحركة 

  .يف الصفوف األوىل يك تحقق عنارص املوضوع واملتعة ملوضوعات التعلم

الكـالم االجتامعـي  هذا ويرى بياجية أنه يحدث االنتقال من مرحلة الكالم املتمركز حول الـذات إىل

يف حوايل الصف الثاين االبتدايئ ويكـون طفـل الصـف األول االبتـدايئ مـن حيـث النمـو العقـيل يف مرحلـة 

أو املحافظة عـىل  -العمليات العيانية ويصلون يف نهاية الصف األول إىل نقطة ميكنهم فيها من مبدأ الثبات

كثوابت وأعـداد الرتتيـب األول   3، 2، 1د الصحية استيعاب مفهوم العدد وهذا ميكنهم من استخدام األعدا

  .والثاين والثالث مام يتيح لهم تصنيف األشياء يف سالسل

أما برونو فريى أن أطفال الصف األول االبتدايئ ما يزالون يستخدمون الطريقة أو الشكل األيقـوين يف 

ية يف تأكيد ألهمية اللغة بكونها يختلف برونو عن بياج. والحسية -التمثيل، أي يستخدمون الصور البرصية

  العامل األسايس يف النمو



  النمــو االنفعــايل: الفصل الثاين

70 

 

فـريى أن االسـتعداد . العقيل كام ويختلف معه يف درجة البنية التي ينبغي عىل املعلم أن يقدمها لتالميذه 

فعنـدما تريـد تـدريس التفاضـل والتكامـل يف السـنة الثانيـة اإلعداديـة . ينبغي تعليمه وتدريسه للتالميـذ

تبـدأ يف الســنة األوىل االبتدائيـة بتـدريس أنــواع األفكـار واملهـارات الفرديــة إلتقـان التفاضــل فيتطلـب أن 

  ..والتكامل فيام بعد

  :سنة) 12-9(املرحلة االبتدائية  -ثالثاً 
  

تحدث زيادة مفاجئة يف منو معظم البنات وعند األوالد ذوي النضـج املبكـر كـام وتصـل كثـري مـن  .1

ويف بلوغ الطفل السـن الثانيـة يطـرد . خصائص الثانوية للجنس يف الظهورالبنات اىل البلوغ وتبدأ ال

بأنامله األمر الذي تتطلبـه ... منو املهارات العضلية لديه ويستطيع أن يسيطر عىل الحركات الدقيقة

الكتابة والرسم ودروس الخط ودقة الحاسة العضـلية عامـل هـام مـن عوامـل املهـارة اليدويـة ويف 

 يستطيع الطفل أن يكتب ملدة طويلة وتنتج لـه مهاراتـه الحركيـة تعلـم العـزف السن الثانية عرش

  .عىل اآلالت املوسيقية واألشغال اليديوة والرسم

ومن حيث النمو االجتامعي فإن جامعة األقرب تلعب دورا هاما يف تطبـع الطفـل اجتامعيـا متـزود 

وجـه أمنـاط السـلوكية ايجابيـا أو سـلبيا وهـي هذه الجامعة الطفل مبعايري سلوكه وبأدوار يقوم بأدائهـا وت

  ...مصدر للمعلومات واإلثارة والدعم االنفعايل

أما ما يتعلق بالخصائص االنفعالية فإن الرصاع بـني معـايري الجامعـة وقواعـد الراشـدين قـد يخلـق 

  .مشكالت مبا يف ذلك جناح األحداث

ي حـوايل السـن الثالثـة والرابعـة حتـى ويرى بياجيه أن هناك يف األساس مرحلتني النمو الخلقي ففـ

الثامنة فإن الطفل يستخدمون الخلق املوضوعي يف معامالته مع اآلخـرين وتتميـز باملسـؤولية املوضـوعية 

  ومعرفة الخطأ الخلقي مبا يرتتب عليه
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 أمـا املرحلـة.... وتدعى هذه املرحلة أيضا مـن النمـو الخلقـي باملرحلـة الواقعيـة الخلقيـة... من إجراءات 

الخلق الذايت أو الخلق املستقل حيـث يتخلـف الطفـل مـن األفكـار الخلقيـة الثابتـة ... الثانية يطلق عليها

ويستبدل بها نظاما من املعتقدات وتقـدير الطفـل ملشـاعر اآلخـرين واتجاهـاتهم وحاجـاتهم عـن طريـق 

 مـن انفعـاالت تفاعله هذا وقد دلت بعض الدراسات اىل أن العمـل اليـدوي ويسـتطيع أن يخفـف الكثـري

الطفل وتدربه عىل السيطرة عليها والتحكم بها وهذا العمل اليدوي أهم صور النشاط الرتويحي للطفل يف 

هذا العمر فاللعب بالبطن االصطناعي والتخريم الخشبي واللعب برتكيب وبناء املجسامت وغريهـا تخلـق 

لتفكري بدال من الهياج والتخبط وأمـا مـا عند الطفل هدوءا ولو غريبا ولوقت طويل يستعمل فيه التأمل وا

يتعلق باالستقالل الذايت الذي ينشده الطفل خالل املرحلة االبتدائية والسعي اىل مزيد مـن الثقـة بـالنفس 

واالعتامد عليها فإن مسؤوليات جديدة تقـع عـىل القـامئني عـىل تربيتـه يف البيئـة واملدرسـة إذ أن إعطائـه 

تي تسمح له بحرية الحركة التي ينشدها وتحميلـه بعـض املسـؤوليات البينيـة الحرية املحدودة الهادفة ال

والصفية تشعره بإشباع هذه الحاجة التي تخفف عند إشباعها بعضا من انفعاالته ومخاوفه وغضـبه خـالل 

  .هذه الفرتة وتجعله أكرث شعورا بالثقة بالنفس

يف املدرسة االبتدائية محبون لالستطالع وتتميز خصائص النمو العقيل يف هذه املرحلة يكون األطفال 

وهي ميزة يجب أن تستثمر وأن يشجعوا عىل أن يتوصلوا إىل اإلجابـات بأنفسـهم بـدال مـن تقـدميها لهـم 

  .وقبل اعتامد الطفل عىل والديه ويثق بنفسه أكرث من أي فرتة سابقة فمعلوماته ومهاراته تتزايد.. جاهزة

مس والسادس ينقل الطفل من مسـتوى العمليـات العيانيـة إىل يالحظ بياجية أنه خالل الصف الخا

وعندما يصل إىل مرحلة العمليات ... مرحلة العمليات الشكلية ولكن تفكريه ال يزال مرتبطا بالخربة املبارشة

  التشكيلية فإنه يستطيع أن يكون
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  ...ن يتناول املجرداتالنظريات ويتوصل إىل االستنتاجات املنطقية فيام يتصل بنتائجها كام ويستطيع أ  

أما برونر فريى أن الطفل يف هذه املرحلة يتحرك من التمثيـل االيقـوين إىل التمثيـل الرمـزي ويقـول 

يتميز النمـو العقـيل بقـدرة متزايـدة عـىل معالجـة بـدائل عديـدة يف وقـت واحـد وأن يلتفـت إىل عـدة (

  .يقة تالئم هذه املطالب املتعددةتسلسالت خالل نفس الفرتة الزمنية وأن يوزع وقته وانتباهه بطر

  :سنة) 15-12(املتوسطة  املرحلة
  

يكمل معظم البنات طفرة النمو عند بداية هذه الفـرتة وجمـيعهن تقريبـا يصـلون مرحلـة البلـوغ 

ومـن حيـث ) تغـري يف الصـوت، منـو الصـدر والـردفني(وتصبح الخصـائص الجنسـية الثانويـة أكـرث وضـوحا

اجة املراهق إىل جامعة تستجيب ملسـتوى منـوه ومظـاهر نشـاطه لـذا يجـد الخصائص االجتامعية تظهر ح

مكانه الحقيقي بني أترابه التي تساعده عىل النمو االجتامعي وتكون مصـدر مـن مصـادر القواعـد العامـة 

كام ويحتاج إىل أن يشعر أن من حوله يتقبلونه ويهـتم التالميـذ اهتاممـا كبـريا بـرأي اآلخـرين . للسلوك له

  .فيهم

ويف مجال النمو االنفعايل يزداد شعور املراهقني بذاته وحساسيته لها ويصبح رسيع التقلب انفعاليـا 

ـاع، ومييـل املـراهقني اىل التشـدد والتمسـك ... ال يثبت عىل حال وتتميز هذه املرحلة بأنواع كثرية من الرص

أنفسـهم اعتقـادهم بوجـود بآرائهم ولعل ذلك يرجع اىل نقص يف الثقة بأنفسهم ومـام يزيـد مـن ثقـتهم ب

إجابات معلومة يعرفونها مام يتطلب أن تؤكد يف املناقشات الصفية عىل أهمية االلتفات إىل وجهـات نظـر 

  .اآلخرين يك يطور ويحسن أفكاره

أما خصائص النمو العقيل فإنها تتميز بقدرة التالميذ يف هذا العمر عىل استيعاب املفـاهيم املجـردة 

ن الحال الفكري للمراهق أكرث انتظاما إذا قورن بعامل الطفل وأكرث تجريدا كـذلك كـام بدرجة متزايدة ويكو 

  وتزداد قدرتهم عىل االنتباه
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مام يستطيع معها استيعاب مشكالت طويلة معقدة بيرس وسهولة مع زيـادة القـدرة عـىل التـذكر تـذكرا  
ك يف امليل إىل الرسم واملوسيقى وقـرض كام وتزداد قدرة املراهقني عىل التخيل ويتضح ذل. مبنيا عىل الفهم

الشعر والكتابات األدبية مام يتطلب تكلفيهم بأعامل تتحدى خيالهم بأكرب عدد مـن الطـرق كحـل األلغـاز 
  .املعقدة واملشكالت

ويرى بياجية أن النمو العقيل خالل سني املراهقة املبكرة يتألف إىل حد كبري مـن تنميـة العمليـات 
ة وزيادة بدقتها كام ويرى أن قدرة املراهق الجديدة التي تعمل عىل مستوى العمليات الشكلية أو النظامي

الشكلية قد تحيله عىل أن جميع أنواع السائل املجردة والنظرية وهكـذا ينشـئ املراهـق نظريـات فلسـفة 
  .معقدة

ائع أو أما برونر فريى أن التلميذ يف هذا السن يـتعلم اسـتخدام الشـكل الرمـزي للتمثيـل عـن الوقـ
وميكن مساعدته باستخدام طريقة االكتشاف وبتأكيد أهميـة إتقـان . التعبري عنها بطرق تتزايد دقة وتقدما

  .املفاهيم واملجردات

وعلـم الـنفس يـدرس السـلوك مـن جانبـه . سبق تعريف علم النفس بأن الدراسة العلمية للسـلوك
ولـيك ميكـن إظهـار هـذا املبـدأ، تنـاول . املختلفـةاالرتقايئ أي التغريات التي تطرأ عليه خالل مراحل النمو 

الجزء األول من هذا الفصل عرضاً ملعنى النمو ومظاهره وأهميـة دراسـته، كـام تنـاول الجـزء الثـاين عرضـاً 
  .للخصائص العامة للنمو

كذلك سبق عرض املناهج املستخدمة يف علم النفس وبينا أن علم النفس إىل تحقيق نفس األهداف 
ولقد حاولنا يف الجزأين الثالـث والرابـع توضـيح مـدى إسـهام دراسـات للنمـو يف . إليها العلمالذي يسعى 

  .تحقيق عملية علم النفس وذلك بعرض املناهج وبعض الوسائل واألساليب املستخدمة يف دراسة النمو

  .وهنا يريد املؤلف محاولة لتوضيح رأي بعض مدارس علم النفس يف النمو
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رضاً لبعض العوامل املؤثرة عىل النمو بهدف إظهار أن الشخصية وما بينهـا مـن وقد تناول املؤلف ع
فروق نتاج لتفاعل الوراثة مع البيئة، فتناول العالقة بني النضج والنمو والتدريب وتناول أيضاً أثر التنبيهات 

  .عىل النمو وكذلك دراسة ألثر الوراثة والعوامل الوالدية عىل النمو

  :ي أهميتهما هو النمو وما ه
  

إذا نظرت إىل طفل حديث الوالدة لوجـدت أنـه يتحـرك حركـات عشـوائية غـري هادفـة وأنـه دائـم 
ولكن إذا نظرت إليه يف شهره السادس تجد أنـه أصـبح يتحـرك هادفـة فيحـاول القـبض . الرصاخ كثري النوم

الجسـمية مـثالً والعقليـة وتتـواىل التغـريات . عىل األشياء مثالً، يتعرف عىل األقارب ومييـزهم عـن األغـراب
هـذه السلسـلة  0واالجتامعية والوجدانية وينتقل الفرد من الطفولة إىل املراهقة إىل الرشـد إىل الشـيخوخة

  .من التغريات هي التي تحدد معنى النمو

النمو إذاً هو منظمة من التغريات البنائية واإلنشائية املستمرة والديناميـة التـي تهـدف إىل اكـتامل 
فالنمو سلسلة متصلة الحلقات من التغريات التـي تتوقـف فيهـا كـل مرحلـة عـىل املراحـل . لنضجتحقيق ا

ونبدأ هـذه السلسـلة مـن اللحظـة التـي تلقـح . السابقة عليها، كام تؤثر كل مرحلة يف املراحل الالحقة بها
واحـد هـو  وتظهـر مراحـل هـذه السلسـلة يف بعـد. البويضة يف رحم األم وتستمر حتى اكتامل نضج الفرد

 –جسـمية (ولكنهـا تنترشـ يف جوانـب متعـددة ) الشـيخوخة -الرشد -املراهقة -الطفولة -الجنينية(الزمن 
  )2008: الداهري صالح حسن(  ).انفعالية -اجتامعية –عقلية 
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  :)1(وللنمو مظهران رئيسيان نلخصها يف

وين نتيجـة لنمـو طولـه ونعني به منو الفـرد يف الحجـم، والشـكل والـوزن والتكـ :النمو التكويني -1

فالفرد ينمو ككل يف مظهره الخارجي العام، وينمـو داخليـاً تبعـاً لنمـو أعضـائه » وارتفاعه«وعرضه 
  .املختلفة

ونعني به منو الوظائف الجسمية والعقلية واالجتامعية لتساير تطور حيـاة الفـرد  :النمو الوظيفي -2

 .واتساع نطاق بيئته

 .سيني عىل تغريات كيميائية فسيولوجية طبيعية نفسية اجتامعيةوبذلك يشمل النمو مبظهريه الرئي

  :أهمية دراسة النمو
 

وهـذه األهـداف . حددنا أن أهداف علم النفس هي أهداف العلم أال وهي الفهم والتنبؤ والـتحكم
وهـذه األهـداف تبـني بوضـوح أهميـة دراسـة . هي نفسها األهداف التي تسعى دراسة النمو إىل تحقيقها

 .النمو

. تساعد دراسة النمو عىل فهم مراحل النمو املختلفـة وخصـائص كـل منهـا والعوامـل املـؤثرة فيهـا -1
وتعتـرب . وبالتايل تساعد عىل معرفة ما يجب توقعه من الفرد مـن مظـاهر سـلوكية يف كـل مرحلـة

 هذه املعرفة ذات أهمية تطبيقية كبرية فال نطالب الطفل مبا هو أعـىل مـن إمكانياتـه فـال تسـتثار
  .اهتامماته وميوله مام يؤدي إىل اعوجاج النمو

بناء عىل هذا الفهم ميكن وضع معايري للنمو تساعد عىل التنبؤ بالسلوك يف كل مرحلة، كام تسـاعد  -2
يف الحكم عىل مدى ما بلغه كل فرد من منو ومدى ما مل يبلغه وهذا يساعد عىل تبني درجـة سـواء 

  .أو شذوذ منو الفرد

                                                 
 .22األسس النفسية للنمو، ص. يدفؤاد البهى الس )1(
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  :خصائص النمو
  

تعريف النمو بأنه سلسلة من التغريات البنائيـة واإلنشـائية املسـتمرة والديناميـة الهادفـة إىل  سبق
  :من هذا التعريف ميكن استنتاج بعض خصائص النمو مثل. اكتامل النضج

إن النمو عملية تغري مستمر إذ يقوم عىل التفاعل بني ما ورثه الفـرد مـن اسـتعدادات وإمكانيـات  -1
تعرض له من مؤثرات بيئية مختلفـة، ومـن هـذا التفاعـل تتحـدد معـامل الفـرد من ناحية وبني ما ي

  .الجسمية والنفسية والعقلية التي متيزه عن غريه
إن النمو يسري يف مراحل متتالية تؤثر كل منها يف املرحلـة التاليـة وتتـأثر باملرحلـة السـابقة عليهـا،  -2

يجلـس باملسـاعدة قبـل أن يجلـس مبفـرده، فالطفـل . وهذا معناه أن النمو يكون منظامً وديناميـاً 
وتتـابع هـذه . ويجلس مبفرده قبل أن يزحف وهكذا حتى يتحقق له اكتامل النضج والسري مستقالً

املراحل الواحدة أثر األخرى برتتيب ثابت ميكن من وضع مسـتويات ومعـايري ملـا ميكـن أن نتوقعـه 
 .من كل طفل يف سن معينة

إال أن النمو بهذا املعنى ليس عملية جمع للمظـاهر . إلخ.... ليةللنمو مظاهر متعددة جسمية وعق -3
فالنمو عملية شديدة التعقيـد تتـداخل فيهـا جميـع مظـاهر . املختلفة بل تكامل بني هذه املظاهر

إذ ال ميكن فهـم النمـو العقـيل مسـتقالً عـن فهـم النمـو الجسـمي واالنفعـايل . النمو تداخالً وثيقاً 
 .واالجتامعي للفرد

ن النمو تغريات كمية وكيفيـة، مـن أمثلـة التغـريات الكميـة زيـادة الحجـم والـوزن والطـول يتضم -4
والذكاء، ومن أمثلة التغريات الكيفية تغري بنية الجهـاز الهضـمي، فالطفـل الرضـيع يختلـف جهـازه 
الهضمي عنه يف سن الثالثة أو الرابعة، وانفعاالت الطفل تكون بسيطة يف الصغر ثم تتعقد وتتنـوع 

  . الكربيف
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يتضمن النمو اختفاء معـامل قدميـة وظهـور معـامل جديـدة فـال بـد مـن ضـمور الغـدة التيموسـية  -5

كذلك ال بد من اختفاء أساليب الكـالم الطفـيل . والصنوبرية ليك تنشط الغدد التناسلية يف املراهقة
 .ليك تنمو األشكال املتطورة للغة

 النمو وتظل هذه الفروق ثابتة فمـن األطفـال ينمو كل فرد بطريقة مختلفة فهناك فروق فردية يف -6
من ينمو برسعة أكرث من أقرانه ومنهم من ينمو أبطأ منهم، ويظل كل منهم محتفظاً مبكانه داخـل 

ـعة يكـون أطـول مـن . مجموعة األطفال من نفس سنه أثناء منوهم فالطفل الذي ينمـو طولـه برس
 .ا الطفل طويالً بالقياس إىل أقرانهأقران سنه وعندما يبلغون جميعاً سناً أكرب يظل هذ

فهنـاك فـرتات مـن النمـو الرسـيع كالطفولـة . رسعة النمو ليست متساوية أثناء املراحـل املختلفـة -7
وعـادة . وهناك فرتات من النمو البطيء مثـل الطفولـة املتـأخرة وسـن الرشـد. املبكرة وقبل البلوغ

 .يف فرتات النمو البطيء يكون للبيئة تأثري أكرب يف فرتات النمو الرسيع عنها
تنمو املظاهر املختلفة للنمو مبعدالت مختلفة فالنمو الجسمي والعقيل يخضع كـل منهـا ملعـدالت  -8

خاصة ويصالن إىل النضج يف أوقات مختلفة، فالنمو الجسمي يكون رسيعاً يف الطفولـة املبكـرة ويف 
م يأخذ يف الرسعة حتى أوائل املدرسة والنضج العقيل يكون أبطأ يف أوائل الطفولة املبكرة ث. البلوغ

االبتدائيــة ويعــاود يف الــبطء ثانيــة يف نهايــة املدرســة االبتدائيــة ثــم اإلرساع والتفــتح يف املدرســة 
كذلك ال تنمو أجزاء الجسم مبعدل واحد والدليل عىل ذلك أن الطفـل يسـيطر . اإلعدادية والثانوية

نمـو قـدرات الفـرد العقليـة مبعـدل واحـد أيضـاً وال ت. عىل حركة الرأس قبل سـيطرته عـىل الجـذع
فالقدرات االبتكارية تكون رسيعة النمو حتى الصف الرابـع والخـامس االبتـدايئ فتبطـؤ ثـم تعـاود 

ـعة يف  18-15النمو برسعة حتى نهاية املدرسـة اإلعداديـة ثـم تبطـؤ فـيام بـني  وأخـرياً تعـاود الرس
  .الشباب
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مو لدى الفرد الواحـد هـي االرتبـاط ولـيس التعـويض، أي القاعدة التي تحكم مظاهر وجوانب الن -9

متيل املظاهر املختلفة إىل االرتباط مع بعضها ارتفاعاً وانخفاضاً فالطفل املـنخفض يف الـذكاء يكـون 
بينام يكـون الطفـل الـذيك متقـدماً يف الكثـري مـن مظـاهر . منوه الجسمي واالجتامعي متخلفاً أيضاً 

 . النمو
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  ثالثالالفصل 

 مناهـــج دراســـة النمـــو
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  الثالثالفصل 
  منــاهــج دراســـة الـنـمـــو

  )املنهج الوصفي املعياري املنهج التجريبي(
  

  

  :املنهج الوصفي املعياري -أوالً
  

يهتم هذا املنهج يوصف مظاهر منو األطفال وسلوكهم يف كل مرحلة من مراحل النمو، ومن الطـرق 
  :التي يستخدمها هذا املنهج

 :الطريقة التتبعية املتصلة) أ(
  

 :ولهذه الطريقة نوعان
  .تتبع أحد مظاهر السلوك أو مجموعة من املظاهر لدى طفل واحد -1
تتبع منو مجموعة مظاهر لدى مجموعة من األطفال ملدة معينة وهذه الطريقة أفضـل مـن األوىل  -2

كـام أن كـرب . تلفة من األفـرادألن حجم العينة يكون كبرياً وبالتايل ميكن متثيل فئات ومستويات مخ
حجم العينة يسهل تعميم النتائج عىل املجتمع األصيل الذي قـد ينشـأ مـام لـو كـان حجـم العينـة 
صغرياً وفقد الباحث بعض أفراد عينته كام أن كرب حجم العينة يساعد عـىل تبـني الفـروق يف النمـو 

 .وما يطرأ عىل النمو من تذبذبات

  :فصلةالطريقة التتبعية املن) ب(
  

وتقـوم هـذه . تسمى هـذه الطريقـة أحيانـاً بطريقـة القطاعـات العرضـية أو الطريقـة املستعرضـة
سـنوات  4الطريقة عىل أساس دراسة عدد من املظـاهر السـلوكية لـدى مجموعـات مـن األطفـال يف سـن 

ريقـة عـدم ومام يؤثر يف نتائج هـذه الط. وذلك بدالً من تتبع النمو الجسمي يف عينة واحدة فقط. وهكذا
  التكافؤ بني مجموعات
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وقد يؤدي عدم التكافؤ بـني املجموعـات . األطفال يف الذكاء أو يف املستوى االقتصادي واالجتامعي ألرسهم 
إىل أن تعزى التغريات امللحوظة يف النمو الجسمي مثالً إىل هـذه العوامـل بـدالً مـن أن تعـزى إىل اخـتالف 

الحظتها لعوامل منو أقل من الطريقة الطولية ولكنها تتضمن عينـات وتتميز الطريقة املستعرضة مب. األعامر
  ).1979فؤاد البهي السيد . (كبرية الحجم

  :املنهج التجريبي –ثانياً 
  

يقوم هذا املنهج عىل تحديد املتغريات املستقلة املراد دراسة تأثريها، وضبط العوامل املتدخلـة، ثـم 
ملستقل عـىل التغـري التـابع، فمـثالً لتوضـيح اسـتخدام هـذا املـنهج يف دراسة أثر التغري الحادث يف املتغري ا

ويكـون التغـري . هـو كميـة التنبيهـات املختلفـة -فرضاً  -دراسة النمو العقيل لألطفال يكون املتغري املستقل
ومـن الطـرق . التابع هو النمو العقيل، واملتغريات املتدخلة جنس األوالد ومستواهم االقتصادي االجتامعـي

  :ملستخدمة يف هذا الصددا

  :طريقة التقليل من التنبيهات) أ(
  

تستهدف هذه الطريقة دراسة الحرمان من املنبهات عىل منو بعض املظاهر، وكمثال لذلك الدراسـة 
وذلك بوضعه يف حجـرة مبفـرده ال يـرى . التي تم فيها حرمان أحد توأمني من املنبهات االجتامعية املختلفة

وذلك بعكـس القـوام . و القائم عىل رعايته وكان هذا الشخص ال يبتسم وال يتكلمغري شخص واحد فقط ه
  .اآلخر الذي كان يحيا حياة عادية ويتفاعل مع اآلخرين

  :طريقة التوائم املتامثلة) ب(
تستخدم هذه الطريقة لتثبيت أثر الوراثة أي تأثري واحداً عىل التوأمني املتامثلـة تنشـأ مـن انقسـام 

  ومن. قحة إىل قسمني ويكون كل قسم توأما مستقالًالبويضة املل
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وهـذه . الدراسات يف هذا الصدد دراسة أثر تعرض التوائم املتامثلـة لبيئـات ثقافيـة مختلفـة عـىل الـذكاء 
  .الطريقة تواجهها صعوبة ومشكلة قلة عدد القوائم املتامثلة

  :دراسة الحاالت الشاذة) جـ(

ت دون تدخل تجريبي من املجـرب، مـن هـذه الدراسـات الحاالت الشاذة هي تجارب طبيعية حدث
ودراسـة النمـو االجتامعـي أو الجسـمي . دراسة البلوغ املبكر أو املتأخر وأثره عىل بعض املظاهر السلوكية

  .لألطفال املولودين قبل امليالد

  :املنهج االرتباطي -ثالثاً 
  

صـاً مـن منـاهج الدراسـة يف علـم نفـس مييل بعض الباحثني إىل اعتبار الطريقة االرتباطية منهجاً خا
النمو، هذا بالرغم من أن االرتباط ليس منهجاً إحصائيا يستخدم للكشف عن العالقات بني الظـواهر سـواء 

وتقوم هذه الطريقة عىل أساس تبني العالقة . استخدم الباحث املنهج الوصفي املعياري أو املنهج التجريبي
إال أن وجـود ارتبـاط . كدراسة العالقة بني النضج االجتامعي والـذكاء بني مظهرين أو أكرث من مظاهر النمو

بني متغريين ال يعني وجود السببية بينهام، فارتباط االجتامعي بالـذكاء ارتباطـاً عاليـاً ال يعنـي أن أحـدهام 
  .سبب لآلخر

  :لجدول اآليتأخرياً ليك ميكن إدراك الفروق بني املناهج الثالثة املستخدمة يف دراسة النمو أدرس ا
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  املتطلبات األساسية للمنهج
  أنواع املناهج

  الوصفي املعياري التجريبي االرتباطي

        جمع البيانات
  +  +  +  بطريقة مقننة

        تسجيل البيانات
  +  +  +  يف الحال

  +  +  +  مبوضوعية
  +  +  +  بدرجات ثبات عالية

        تحليل البيانات
  +  +  +  إحصائياً 

        تجريبي للبحثالتصميم ال
  +  +  +  مجموعة من األفراد

  +  +    متغريين
    +    متغري مستقل واحد

    +    مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة
  +  +  +  إمكانية تعميم النتائج

  )4(جدول 

  ).1980نزار العايث (املقارنة بني املناهج التي يستخدمها علم نفس النمو 
  

  :بعض الوسائل املستخدمة يف دراسة النمو
من أهم وسائل جمع البيانات عن النمو إال أن لها رشوطاً متعـددة يجـب مراعاتهـا حتـى متـد  :املالحظة - 1

الباحث بالبيانات املطلوبة، فيجب عىل الباحث أن يكون عـىل درايـة واسـعة بالسـلوك املـراد مالحظتـه، 
يف جمعه للبيانـات فـال  وأن يستخدم بطاقة خاصة للتسجيل املبارش أثناء املالحظة، وأن يلتزم باملوضوعية

  .يؤول أو يفرس البيانات مبارشة بل يسجلها كام هي
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تقـيس االختبـارات النفسـية جوانـب السـلوك املختلفـة سـواء أكانـت  :االختبارات السيكولوجية -2

ــة أو حركيــة ــة أو وجداني ــة العامــة . معرفي ــذكاء ميكــن دراســة منــو القــدرة العقلي ــارات ال فباختب
 .معرفة مدى سيطرة الطفل عىل حركاتهوباختبارات التكيف ميكن 

تصلح هذه الوسيلة لدراسة االرتقاء النفيس للمـراهقني خصوصـاً، ذلـك  :تحليل املذكرات الخاصة -3

 .ألنهم مييلون إىل كتابة مذكرات خاصة بهم

وفيها يحاول الباحث استشارة الطفـل للحـديث . حيث منظم هادف بني الفاحص والطفل :املقابلة -4

 .يراد دراسته مثل دراسة مفاهيم الزمان واملكان والسببيةعن موضوع معني 
  

  :بعض من نظريات النمو
  

النظريات ما هي إال وجهات نظر مختلفة تحاول تفسري النمو عىل نحو يساعد عىل فهمه والتنبؤ به 
بعبارة أخرى فإن دراسة نظريات النمو تسهم يف تحقيق أهـداف علـم الـنفس . وتوجيهه الوجهة الصحيحة

  :مجال النمو من أهم النظريات يف

  :نظرية التحليل النفيس -أوالً
  

ترى هذه النظريـة . تعترب نظرية التحليل النفيس من أقدم وأول النظريات التي حاولت تفسري النمو
أن النمو يتكون من مكونات دينامية تتابعية بنائية وأن منو محكوماً بأحداث سـيكولوجية داخليـة ولـذلك 

  .لبياً أثناء عملية النمويكون اإلنسان س

فأما املكون الدينامي للنمو فيتمثل يف تأكيد فرويد عىل وجود غريزتني أساسيتني هام غريزتـا الهـدم 
وهاتان الغريزتان يف رصاع ال شـعوري دائـم، ومـا النمـو إال محاولـة . والبناء اللتني يولد اإلنسان مزوداً بهام

  .للحد من هذا الرصاع وللتحكم يف آثاره
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  :وأما املكون التتابعي فيتمثل يف تأكيد فرويد أن النمو النفسجنيس للفرد مير مبراحل هي

  .شهراً األوىل من حياة الفرد ويكون الفم هو مصدر اللذة 16تستغرق ألـ  :املرحلة الفمية - 1
 .وتستمر حتى نهاية العام الثاين ويكون الرشح هو مصدر اللذة :املرحلة الرشجية -2
 .وتستمر حتى نهاية الرابعة من العمر ويكون القضيب هو مصدر اللذة :املرحلة القضيبية - 3
وتستمر حتى بداية املراهقة ويكون اهتامم األوالد منصـباً عـىل اكتسـاب املهـارات  :مرحلة الكمون -4

 .االجتامعية أكرث من اهتاممهم مبعرفة املزيد عن أنفسهم
 . تكوين األرسةويتجه فيها الفرد إىل اإلنجاب وإىل :املرحلة التناسلية -5

أما املكون البنايئ يف النمو فيظهر يف تصور فرويد للجهاز النفيس عىل أنه مكون من ثالثة أبنية متثـل 
  .ثالث قوى مختلفة

 ميثل الرغبات والحاجات البيولوجية وحكمه مبدأ اللذة ويسعى لإلشباع الفوري املبارش :الهو.    لنابعة من األوامر والنواحي االجتامعية واألخالقية التـي وينمو فيام بعد ومييل القوى ا :األنا األعىل
األنا وهو الوسيط بني األنا األعىل والهو وميثل قوى الواقـع ويسـعى األنـا دامئـاً إىل إشـباع حاجـات    .تحث الفرد وتساعده عىل السيطرة عىل الدفعات الصادرة من الهو

  .الفرد بطريقة واقعية
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  :النظرية السلوكية -ثانياً 
  

أي أن النمـو لـيس محكومـاً . رى السلوكية أن النمو نتاج للمؤثرات البيئية التي يتعـرض لهـا الفـردت
كذلك إذ كان التحليل النفيس يرى أن النمـو يسـري يف . بقوى نفسية داخلية كام يرى أنصار التحليل النفيس

تسـب اإلنسـان العديـد مـن فبـالتعليم يك. مراحل معينة فإن السلوكية ترى أن النمو نتاج لعملية التعلـيم
وإن هـذا الـتعلم يكـون بتـدعيم . الخربات التي تنتظم يف أشكال مختلفة تؤدي إىل اختالف سـلوك األفـراد

ـطي اإلجـرايئ(االستجابات الناجحة  أو بالتقليـد ) راجع فصل التعلم الجـزء الخـاص بـالتعلم باالرتبـاط الرش
كام يرى أنصار االتجاه السلويك املعـروف باسـم (عالً إيجاباً واملحاكاة أثناء تفاعل الكائن الحي مع البيئة تفا

  ).»التعلم االجتامعي«

  :النظرية املعرفية –ثالثاً 
  

إذا كانت نظرية التحليل النفيس وبعض أشياع السلوكية قد أشـاروا إىل سـلبيه الكـائن أثنـاء عمليـة 
هـذه النظريـة أن النمـو هـو عمليـة  تـرى. الكـائن ةالنمو فإن النظرية املعرفية عىل العكس تؤكد إيجابيـ

تكوين بناء جديد من عنارص مختلفة، ويتميز هذا البناء بأنه مختلف وأنه أكرب مام سبق وجوده من أبنيـة 
  .وعنارص

يرى بياجية أن اإلنسان يولد وهو مزود بعدة أبنية وهي أفعال منعكسة بسيطة مثل االمتصـاص والقـبض 
فلـو كـان الطفـل . تيجة للنمو العضوي وللتفاعـل مـع متطلبـات البيئـة املتجـددةتلك األبنية تتغري ن. عىل األشياء

مفهوما عن أن كل حيوان له أربعة أرجل وله فـراء يسـمى كلبـا، فإنـه أثنـاء تفاعلـه مـع البيئـة يعـدل مـن هـذا 
الفـرد  فـالنمو عمليـة تفاعـل مسـتمرة بـني. املفهوم بناء عىل ما يكتسبه من خربات جديدة، وبذلك يتحقق النمو

  .والبيئة ليك يتكيف الفرد مع متطلبات البيئية املتجددة
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  :يرى بياجية أن الفرد أثناء منوه مير مبراحل متعددة هي

وتستمر هذه املرحلة خالل العامني األولني وفيها يحـاول الطفـل اكتسـاب املهـارات  :الحسية الحركية - 1

كـذلك فإنـه . اسـتخدامه لحواسـه املختلفـةوأن يتعلم كيف يوفق بني املعلومات التي يحصل عليها ب

  .نتيجة لتفاعل الطفل مع البيئة يكون أمناطا أو صورا داخلية للسلوك

سـنوات وتتميـز بـأن الطفـل يتجـه أثناءهـا نحـو  7-2وتستمر ما بـني  ):التفكري الرمزي(ما قبل العمليات العقلية  - 2

ويكـون . ةكنه يف أثناء لعبه الحر يكون أكـرث معقوليـفحتى الرابعة ال يكون تفكري الطفل منطقيا ول. تبسيط تفكريه

وفيام بـني الرابعـة والسـابعة يصـبح الطفـل أكـرث فهـام، كـام . متمركزا حول ذاته عن أن يرى وجهات نظر اآلخرين

 .يستطيع تكوين الفئات التي يستخدمها يف تصنيف األشياء

الطفل يف هذه املرحلة أن يفكر تفكـريا  سنة ويستطيع 11-7وتستمر ما بني : العمليات الحسية والعيانية - 3

فبالتفاعل االجتامعي مـع اآلخـرين يتحـرر . شبيها بتفكري الراشد إال أنه يكون تفكريا محسوسا غري محدود

أي يبدأ يف التمييز بني ذاتـه والعـامل . الطفل من التمركز حول الذات ويبدأ يف اعتبار وجهات نظر اآلخرين

 .بشكل موضوعيالخارجي، ويف إدراك العامل 

سنة ويصبح فيها تفكري املراهـق أكـرث منطقيـة كـام يفهـم  15-11ومتتد ما بني : العمليات الشكلية -4

 ).1982عبد الرحمن كاظم . (معنى السببية كام يستطيع أن يفكر تفكريا علميا

  :أهم العوامل املؤثرة عىل النمو
  

  :النمو والنضج والتدريب -1
  

وراثية واضحة بعد امليالد مبارشة ذلك ألن بعضا منها يتوقـف ظهـوره ال تظهر كل خصائص األفراد ال

  فالخصائص الجنسية الثانوية كتغري الصوت . عىل النضج
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يف فرتة املراهقة ال تظهر إال بعد البلوغ وهذا معناه أنها ال تتوقف عىل العوامل الوراثيـة فقـط، بـل وعـىل 
  .أعضائه نتيجة للتغريات الفسيولوجيةويقصد بالنضج ازدياد حجم الكائن أو . النضج أيضا

وهنا يثار التساؤل عام إذا كان ظهور بعض الخصائص راجعا اىل النضج أم كليهام؟ لإلجابة عىل هـذا 
قبـل أن تبـدأ ) أبـو ذنيبـة(مثال استطاع كارميكل تخـدير مجموعـة مـن . التساؤل أجريت تجارب متعددة

كـن بعـد إزالـة املخـدر عنهـا يف السـن املناسـبة اسـتطاعت السباحة، وبالتايل فإنها مل تتلـق أي تـدريب ول
هذه التجربة تبـني أهميـة عامـل . السباحة بعد فرتة بسيطة وأصبحت ماهرة مثل املجموعة التي مل تخدر

  .النضج يف ظهور بعض الخصائص الوراثية

ناسـب يف ولكن ما أثر التدريب يف اكتساب املهارة؟ مام يؤكد أهميـة عامـل التـدريب يف الوقـت امل
فلقد أجريـت دراسـة يف . اكتسب املهارات الدراسات التي أجريت عن أثر الحرمان من التدريب عىل النمو

ايران عىل أطفال بعض املالجئ الذين ال يلقون عناية أو تدريبا كافيا لـتعلم امليشـ إذ كـانوا يرتكـون نـامئني 
هؤالء األطفال مام يـدل عـىل أن الحرمـان بينت الدراسة تأخر سن بدأ امليش . عىل ظهورهم لفرتات طويلة

  .من التدريب قد أخر اكتساب املهارة

ولكن هل للتدريب املبكر أثره يف اكتساب املهارة؟ أجريت تجربـة عـىل التـوائم املتامثلـة تـم فيهـا 
وبعد أن أتقن األول صعود السلم ترك الثاين ليصعد السلم ويف هذا الوقت كـان . تدريب أحد التوائم اآلخر

بينت التجربـة أن التـدريب املبكـر قـد يرسـع مـن . قد بلغ مستوى النضج املناسب الكتساب هذه املهارة
إتقان املهارة أما إذا بدأ التدريب عند الطفل مستوى النضج املناسـب الكتسـاب املهـارة فـإن اكتسـابه لهـا 

  .يكون أرسع ويكون تقدمه أيضاً أرسع
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ومـام . والتـدريب يف اكتسـاب املهـارات والتعجيـل بهـا يتضح مام سبق أهمية التفاعل بـني النضـج

  :يوضح التفاعل ويربز خصائصه ما ييل

لو كان اكتساب املهارات وتحقيق النمـو قـارصاً عـىل تـأثري النضـج فقـط لتشـابه جميـع األفـراد يف  -1
  .الصورة النهائية للنمو ويف درجة مهاراتهم، أي أن هذا التفاعل هو الذي يصبغ عىل الفرد فرديته

ال ميكن أن ينمو الشخص إىل ما ال نهاية ألن منوه محدود باسـتعداداته املوروثـة ويكـون التـدريب  -2
فإذا كان الشـخص قـد . هو تهيئة أفضل الفرص التي تساعد عىل إظهار هذه االستعدادات وتنميتها

 .ورث استعداداً موسيقياً عالياً فإن التدريب يظهره ويشحذه ونقص التدريب يخمده ويطفئه
إن فعالية التدريب تتوقف عىل توقيته فالطفل ال ميكنه أن يتعلم إذ مل يكن قادراً عـىل الـتعلم، أي  -3

بل وأيضاً . أن الطفل ال ميكنه أن يتعلم إال إذا كان قد بلغ مستوى النضج العضوي والعقيل املناسب
ذا كان الطفـل قـادراً وأخرياً فإ. فإن الطفل يفقد اهتاممه مبا يتعلمه إذا كان أقل من مستوى نضجه

 .عىل التعلم ولكن حيل بينه وبني اكتساب الخربة التعليمية فإن اهتاممه بالتعلم يضعف ويذبل
 

  :العوامل املؤثرة عىل النمو والتنبيهات لها
  

أجريت دراسات متعددة حول تأثري التنبيهات املختلفة عىل النمو وميكن تقسيم هذه الدراسات إىل 
  :نوعني

  :التنبيهاتالحرمان من  -1

أجريت دراسات تجريبية عىل حيوانات ربيت يف بيئات محرومة من التنبيهات املختلفة مثل تربيتها 
  بينت الدراسات أن هذه الحيوانات عندما . يف الظالم
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  .كربت كانت تعاين من اضطراب يف أدائها الحيس مثل قدرتها عىل اإلبصار ويف قدرتها عىل التعلم

لوحظ عىل عميان أبرصوا بعد فرتة طويلة من كف البرص، إذ لوحظ وجـود وتشبه هذه التجارب ما 

اضطراب يف قدراتهم عىل اإلبصار والتمييز بني األشكال، وذلك نتيجة لحرمانهم السابق مـن إدراك املثـريات 

  .البرصية والتدريب عىل الطرق املناسبة لالستجابة لها

ات عىل النمـو تلـك الدراسـات التـي أجريـت عـىل ومن الدراسات التي تبني أثر الحرمان من التنبيه

بينـت تلـك . األطفال الذين عرث عليهم يف الغابات وربوا أنفسـهم أو ربـتهم حيوانـات كالـذئاب والخنـازير

الدراسات أن هؤالء األطفال كانوا بكام ويسريون عىل أربع وكانـت حـواس السـمع والشـم والبرصـ لـديهم 

سلوك البكاء أو الضـحك أو الشـعور بالخجـل مـن العـرى أو الشـعور  ومل يالحظ عليهم. حادة كالحيوانات

كام كانت تعوزهم القدرة عـىل االنتبـاه ملـا يحـبط . الجامعي نحو اإلنسان، بل كانوا يتحاشون بني اإلنسان

وكان هـؤالء األطفـال عـاجزين عـن . بهم إال بالنسبة ملا تشبع حاجاتهم مثل سقوط مثرة فاكهة عىل األرض

البية العمليات العقلية الالزمة املتعلم كالتـذكر والحكـم واالسـتدالل والتقليـد، هـذا باإلضـافة إىل القيام بغ

  .أنهم كانوا محدودين يف تفكريهم

كذلك أثبتت الدراسات التي أجريت عىل أطفال ربوا يف املالجئ أو يف مستشفيات أنهـم كـانوا أقـل 

أطفـال األرس البديلـة يف الـذكاء والنمـو الغـوي والنمـو  من نظرائهم الذين ربوا يف أرس بديلة، فلقد تفـوق

  ).1970أحمد عزت راجح . (الجسمي وغري ذلك
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هـذا ويجـب مالحظـة أن تـأثري . مام سبق يتضح األثر السلبي للحرمـان مـن التنبيهـات عـىل النمـو

  .فل كبرياً الحرمان يكون أكرب إذا كان مبكراً أي كلام كان الطفل صغري السن ويكون أقل كلام كان الط

  :البيئات الغنية باملثريات -2

. وضــعت بعــض الحيوانــات يف أمــاكن بهــا كثــري مــن اللعــب واألدوات واألجهــزة لفــرتة مــن الــزمن
 .مبالحظتها تبني تحسن كثري من مظاهرها السلوكية مثل قدرتها عىل التعلم والتمييز بني األشياء

إىل تحسـن قـدرات األطفـال الـذين سـبق  كذلك بينت الدراسات أن البيئة الغنيـة بـاملثريات تـؤدي
ففــي دراســة مقارنــة بــني مجمــوعتني مــن أطفــال املالجــئ نقلــت إحــدى . تــربيتهم يف مالجــئ مزدحمــة

. املجموعات قبل سن الثالثة لإلقامة مع أرس بديلة ترعاهم بينام تركت املجموعة األخرى بامللجـأ كـام هـي
مجموعة األرس البدينة عن املجموعة التي ظلـت يف امللجـأ  مبتابعة املجموعتني حتى الرشد تبني تزايد ذكاء

كــذلك اســتطاع أفــراد مجموعــة األرس البديلــة االعــتامد عــىل أنفســهم واالســتقالل عــن أرسهــم اقتصــادياً 
 .واجتامعياً بينام ظل غالبية مجموعة امللجأ معتمدين عىل الحكومة واملساعدات

باملثريات عـىل النمـو الدراسـات التـي أجريـت عـىل التـوأمني  ومن الدراسات التي تبني أثر البيئات الغنية
فالتوأمان مابل وماري انفصـلت أحـدهام عـن األخـرى مـن سـن خمـس شـهور وربـاهام أقـاربهام، . مابل وماري

عاشت مابل يف جهة ريفية يف إحدى املـزارع وعاشـت مـاري يف مدينـة صـغرية تعمـل كاتبـة يف الصـباح وتـدرس 
صلت مابل عىل تعليم أويل مبدرسة ريفية وحصلت ماري عىل دراسة كامنـة حتـى املسـتوى ح.املوسيقى يف املساء

فمـن . بينت الدراسة اختالف التوأمني يف الصفات الجسمية والعقليـة واالجتامعيـة. العايل مبدرسة ممتازة باملدينة
لتهـا الصـحية ضـعيفة الناحية الجسمية كانت مابل قوية ويف صحة تامـة، بيـنام كانـت مـاري نحيفـة رقيقـة وحا

  ووجد فارق يف
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لتوأمتهـا، كانـت مابـل  89يف مقابـل  106الذكاء يف صالح ماري فقد كانت نسبة ذكائها مبقياس استانفورد بينيـه  

  .الريفية متيل إىل االستقرار االنفعايل بينام كانت ماري تقلق ألية أسباب

ـة كام بينت الدراسات واألبحاث تحسن نسب ذكـاء األطفـال الـذين  يعيشـون يف أرس غنيـة متحرض

وزيـادة نسـب ذكـاء أطفـال األرس . ونقص نسب ذكاء أطفال األرس الفقرية املحرومة إذا عاشوا مـع أرسهـم

  .الفقرية إذا عزلوا عن أرسهم وألحقوا بأرس غنية أو بدور للحضانة

هر السـلوك وعىل هذا ميكن أن نستنتج أن البيئات الغنية باملثريات تؤدي إىل تحسن كثـري مـن مظـا

وخاصة العقيل إال أنه ليك تؤدي تلك املثريات إىل إحداث تغيري دائم يف سلوك األفراد ال بد وأن تكون كثرية 

  .ومتعددة وملدد طويلة

  عىل النمو؟) أو العكس(واآلن نتساءل كيف ميكن تفسري الحرمان من التنبيهات 

  :ميكن إجامل ما أسفرت عنه الدراسات يف اآليت

من األم أو من شخصية رئيسية يف حياة الطفل يؤدي إىل نقص مـا يتعـرض لـه الطفـل  إن الحرمان -1

من مثريات ملسية وسمعية وحركية مام يؤثر عىل حساسية الجهاز العصبي بصـفة عامـة للمثـريات، 

أو عىل حجم املخ، أو عىل درجـة تعقيـد وظـائف الهيبوثالمـوس أو قـد يـؤدي إىل خلـل األعصـاب 

  .آثار التنبيه إىل املراكز العصبية مام يؤثر عىل نشاطها وبالتايل عىل النمواملوردة التي تحمل 

إن تعرض الطفل ملثريات متعددة يف الصغر يساعد عىل نقص مسـتوى شـدة االسـتجابة االنفعاليـة  -2

للمثريات الجديدة التي يواجهها عندما يكـرب، وهـذا بـدوره يـؤدي إىل تحسـني األداء السـيكولوجي 

  .هة املواقف الجديدةللشخص عند مواج
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إن تعرض الطفل ملثريات متعددة يف الصغر أو معيشـته يف بيئـة غنيـة املثـريات يـؤدي إىل تحسـن  -3

قدرته عىل التعلم، وذلك ألنه كلام زاد عدد املثريات زادت خربات الطفل ونقص تهيبه عند التعرض 
 ).1978زهران حامد . (للمثريات الجديدة

 

  :ىالوراثة والعوامل األخر  -3
  

تلعب الوراثة دوراً كبرياً يف إظهـار الفـروق بـني األنـواع املختلفـة مـن الكائنـات ويف تحديـد البنيـة 
الجسمية والعقلية والوجدانية لكل نوع وبالتايل يف الخصـائص السـلوكية لكـل مـنهم، ولكـن مـن املالحـظ 

  .أم كليهام ةىل الوراثة أم البيئوجود مروق بني أفراد النوع الواحد كاإلنسان مثالً فهل ترجع هذه الفروق إ

ترجع الفروق الفردية يف جزء منها إىل الوراثة، إذ تنتقل الخصـائص الوراثيـة مـن اآلبـاء لألبنـاء عـن 
ــددها  ــومات وع ــق الكروموس ــن األب واألم 23طري ــل م ــن ك ــا . م ــي تحمله ــات الت ــزاوج الجين ــن ت وم
م املتامثلـة ألنهـا تنـتج مـن انقسـام بويضـة يستثنى من ذلـك التـوائ. الكرموسومات تظهر الفروق الفردية

ويؤدي هذا إىل أن تكـون التـوائم املتامثلـة أكـرث تشـابها يف خصائصـها . واحدة ملقحة بحيوان منوي واحد
  .الوراثية من التوائم األخوية الناتجة من بويضتني مستقلتني كل منهام ملقحة بحيوان منوي مختلف

وهو جينـات مسـيطرة وجينـات متنحيـة فمـثالً جينـات لـون  ومام يؤدي إىل زيادة الفروق الفردية
العني البني أكرث سيطرة من اللون األزرق وهذا معناه أنه إذا اتحد جني للـون األزرق مـع جـني أخـر للـون 

وعىل هذا فإن الخصائص املالحظة الواضحة للطفـل ال تعـد دلـيالً . األزرق فإن لون عني الطفل يكون أزرق
  .عىل البنية الجينية الكامنة أو قريناً أو عالمة
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ومثة عوامل أخرى تعترب مسئولة عن الفروق بني األفراد وهـي العوامـل التـي تـؤثر عـىل الجنـني يف 
البيئة الرحيمة وقت تخصيب البويضة وحتى امليالد ويطلق عليها مجموعـة العوامـل الوالديـة، مـن هـذه 

بها األم وكذلك اضطرابها االنفعـايل، ويف هـذا الصـدد  العوامل تغذية األم أثناء الحمل، األمراض التي تصاب
أجريت تجربة عىل مجموعتني من الفرئان تعرضت املجموعة التجريبية ملواقف مثرية للتـوتر والقلـق قبـل 

بينت التجربة أن أبنـاء أمهـات املجموعـة . وأثناء الحمل، أما املجموعة الضابطة فلم تتعرض لهذه املواقف
  .رث انفعالية من أبناء أمهات املجموعة الضابطةالتجريبية كانوا أك

هذا ويجب مالحظة أن العوامل الوالدية تعترب بيئية، وعىل هـذا ميكـن القـول بـأن وجـود الفـروق 
  .الفردية وظهورها يرجع إىل تفاعل الوراثة مع البيئة

  

  هل تعترب بعض السامت والخصائص وراثية؟
  

يف العديـد مـن الخصـائص الجسـمية مثـل لـون العـني ونـوع بينت الدراسات أن للوراثة دوراً هاماً 
ولكن ما هو دور الوراثة يف الجوانب النفسية للفرد مثل مستوى الذكاء ودرجة االنفعالية واحـتامل . الشعر

  اإلصابة باملرض العقيل والنفيس؟

  :الذكاء
  

تقنـت السـري يف أجريت تجربة عىل مجموعتني من الفرئان، املجموعة األوىل هـي املجموعـة التـي أ 
املتاهة وأطلق عليها اسم املجموعة الذكية، أمـا املجموعـة الثانيـة فهـي التـي أخفقـت يف تعلـم السـري يف 
املتاهة وأطلق عليها املجموعة الغبية، مبزاوجة الذكور واإلنـاث داخـل كـل مجموعـة أمكـن بعـدد تسـعة 

ري يف املتاهة برسعة بعكس الفرئان الغبية الحصول عىل فرئان ذكية من املجموعة األوىل أتقنت الس -أجيال 
  .يف املجموعة الثانية
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من هذه التجربة ميكن اسـتنتاج أن الوراثـة تلعـب دوراً يف مسـتوى ذكـاء بعـض الحيوانـات، ولقـد 
تأكدت النتيجة السابقة بالنسبة لإلنسان أيضاً، فذكاء األبناء أقرب إىل ذكاء آبائهم، وذكـاء التـوائم املتامثلـة 

  .بصورة أكرث من ذكاء التوائم األخوية، وذكاء التوائم األخوية أكرث تقارباً من ذكاء األخوة األشقاء متقارب

تزوج مـارتن . من الدراسات التي تثبت الدور النسبي للوراثة يف الذكاء الدراسة التي أجراها عىل عائلة الكاليساك
تقريبـاً مـن % 30بتتبـع أوالد وأحفـاد السـيدتني تبـني أن . بسيدتني أحداهام متخلفة عقلياً والثانية ذكية عريقة النسـب

تقريبـاً كـان مسـكوكاً % 65كانوا من مستوى ذكـاء عـادي وأن % 5أوالد السيدة املتخلفة عقلياً كانوا ضعاف العقول وأن 
% 15قـيل وأن تقريباً كانوا يعـانون مـن تخلـف ع% 23وأما بتتبع أوالد وأحفاد السيدة الذكية تبني أن . يف درجة ذكائهم

أحمـد . (فلم يكن متوفراً عـنهم أيـة معلومـات% 12تقريباً كانوا متوسطي الذكاء وأن تقريباً كان مشكوكاً يف ذكائهم أما 
  ).1970عبد العزيز سالمة 

النتيجة العامة التي ميكن استنتاجها إذن هي أن للوراثة دورها يف مستوى ذكاء األفـراد، إال أن هـذا 
مـن املتخلفـني عقليـاً وبـني % 23الخربة أو البيئة وإال ملا كان بني أحفاد السيدة الذكيـة  ال يعني إغفال أثر

  .من األبناء مشكوك يف نسبة ذكائهم% 65أحفاد السيدة املتخلفة عقلياً 

  :االنفعالية
  

بينت الدراسات التي أجريت عىل الحيوانات إن االنفعالية ميكن وراثتها ففـي دراسـة أجريـت عـىل 
. كان التعريف اإلجرامي لالنفعالية أنها زيادة عدد مرات التبول والتربز نتيجـة للتعـرض ملثـري مـؤمل الفرئان

أمكن بالتجربة زيـادة مسـتوى االنفعاليـة لـدى مجمـوعتني األوىل مرتفعـة والثانيـة منخفضـة االنفعاليـة، 
كن وراثتها إذ انتقلـت إىل مبزاوجة الذكور واإلناث داخل كل مجموعة عىل حدة أمكن تبني أن االنفعالية مي

  .األجيال التالية
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فأراً من النوع األبـيض قسـامها إىل مجمـوعتني تتكـون  145ولقد أجريت دراسة أخرى أجراها هول وكالين عىل 

املجموعة األوىل من فـرئان ذات اسـتعداد انفعـايل عـال وتتكـون املجموعـة الثانيـة مـن فـرئان ذات اسـتعداد مـنخفض 
كور واإلناث داخل كل مجموعة أمكن الحصول عىل مجموعتني األوىل ذات اسـتعداد انفعـايل عـال هـم باملزاوجة بني الذ 

أبناء املجموعة األوىل ومجموعة ذات استعداد انفعايل منخفض هم أبناء املجموعة الثانية بل ومل تتغـري درجـة القابليـة 
  .للتهيج االنفعايل حتى الجيل السابع

الكالب بينت أن التهيجية أي القابلية العالية للتهيج ميكن وراثتهـا  وهناك دراسة أخرى أجريت عىل
  .أيضاً 

فلقد بينت الدراسات أن اإلرجاع . بالنسبة لإلنسان ال توجد أدلة كافية عىل وراثة االنفعالية
امثلة الفسيولوجية لالنفعالية أي التغريات الفسيولوجية املصاحبة لالنفعال تكون أكرث تشابها بني التوائم امل

  .عنها بني التوائم األخوية أو األشقاء

  :املرض العقيل
  

لقد حظيت وراثة الفصام بـالكثري مـن الدراسـة وأسـفرت الدراسـات عـن أن اإلصـابة بالفصـام بـني 
إذا كان التوأمان من نفس  33 –وبني التوائم األخوية ما بني صفر  88 –التوائم املتامثلة ترتاوح ما بني صفر 

  .إذا كان التوأمان مختلفي الجنس 11 –صفر  الجنس وما بني
إال أن هـذا ال يعنـي إنكـار دور البيئـة . من هذه الدراسات ميكـن اسـتنتاج إمكانيـة وراثـة الفصـام

  .وتفاعلها معا يف اإلصابة به

  :املرض النفيس
  

ائم أمـا بـني التـو % 53بينت إحدى الدراسات أن نسبة اإلصابة بالعصاب بني التوائم املتامثلـة هـي  
مـن التـوائم األخويـة  34من التـوائم املتامثلـة و 34ويف دراسة أخرى قورن فيها بني % 25األخوية فكانت 

تبني إمكانية وراثة القلق، واالكتئاب والوسواس ولكن مل تثبت تلـك اإلمكانيـة الوراثيـة بالنسـبة للهسـترييا 
  .وتوهم املرض
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  :الوراثة والفروق الجنسية
  

الجنسـني عـىل اإلنسـان فقـط بـل تتعـداه إىل أنـواع مختلفـة مـن السلسـلة  ال تقترص الفروق بـني
فلقد بينت الدراسات وجود فروق بني ذكور وإناث القرود منذ الشهر الثاين يف مظـاهر السـلوك . الحيوانية

فلقد كان إظهار الذكور ملظـاهر السـلوك الجنيسـ مبكـراً ومتكـرراً . الجنيس ويف مظاهر السلوك االجتامعي
  .كام كان الذكور أكرث عدوانية وتهديداً لسائر القرود من اإلناث. ظهار اإلناث لهعن إ

ــواحي الجســمية  ــا الفــروق يف الن ــي البرشــ مجــاالت متعــددة منه ــني الجنســني مــن بن للفــروق ب
فالـذكور أطـول مـن النسـاء . الفسيولوجية فلقد بينت الدراسات أن الذكور عادة أقوى وأضخم من اإلنـاث

وتظهر هذه القـوة العضـلية منـذ . مع قوة عضلية تفوق النساء% 20قريباً وأثقل وزناً مبقدار ت% 6مبقدار 
  .امليالد، فالطفل الذكر يرفع رأسه أعىل من مستوى رفع األنثى لرأسها ويكون ذلك لفرتة زمنية أطول

منطقـي ومن مجاالت الفروق بن الجنسني تفوق الذكور يف األعامل التي تحتـاج إىل تحليـل وتفكـري 
مستمر لفرتة زمنية مثل عد املكعبات والسري يف املتاهـة بيـنام تتفـوق اإلنـاث يف األعـامل التـي تحتـاج إىل 

ولهـذه الفـروق . مزيد من تركيز االنتباه لتفصيالت أو للتغريات التي تحدث يف املرياث مثل مراجعة األرقـام
  .كور ويسرت ذلك حتى مستوى الجامعةأثرها يف زيادة رسعة قراءة اإلناث للامدة املكتوبة عن الذ 

كذلك بينت الدراسات التي تناولت استجابة الذكور واإلناث للمـرياث والعوامـل البيئيـة فروقـاً بـني 
الجنسني يف االنفتاح للخريات الجديدة أي املرونة يف تعديل وتغري املفـاهيم والقواعـد واملعلومـات السـابق 

  .اكتسابها بناء عىل ما يستجد من خربات

بينت الدراسات أن الذكور الذين كانوا أكرث انفتاحاً للخربات كانوا أكرث انفتاحـاً للخـربات كـانوا أكـرث 
  استجابة للخربات التابعة من داخل الفرد أما اإلناث الاليئ كن 
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أكرث انفتاحاً للخربات فقد كان أكرب استجابة للخربات املستمدة من خـارج الفـرد، مـام قـد يرتتـب عليـه أن 
  .ذكور األكرث انفتاحاً للخربة يكونون أكرث انطوائية بعكس اإلناث إذ يكن أكرث انبساطيةال

أو يف القـدرات العقليـة ) الـذكاء(أما عن الفروق بني الجنسني عىل اآلخر يف القدرة العقليـة العامـة 
ت لفظيـة أو تـذكر املختلفة فلقد بينت الدراسات تفوق اإلناث يف األداء عىل االختبارات التي تتطلب مهارا

بينام تفوق الذكور يف األداء عىل االختبارات التي تتطلب التعامل باألرقام واألعـداد . بعض الخربات السابقة
كذلك بينـت الدراسـات زيـادة رسعـة منـو اإلنـاث اللغـوي ويف . أو التي تحتاج إىل إدراك للعالقات املكانية

  . تفوقاً ورسعة يف القدرة عىل االستدالل والقدرات املكانيةبينام كان الذكور أكرث. اكتساب الحصيلة اللغوية

أما الفروق بني الجنسني يف القدرات االبتكارية فلقد بينت الدراسات تفوق الـذكور يف االبتكاريـة يف 
بيـنام تفوقـت . مجاالت الفن ويف إنتاج األفكار الجديدة يف إدخال التعديالت عىل األشياء القدمية وتطويرها

  .يف الطالقة وهي القدرة عىل إصدار أكرب عدد من األفكار يف فرتة زمنية معينة اإلناث

: عرضنا فيام سبق لبعض الفروق بني الجنسني يف املجاالت املتعددة وبقيت اإلجابة عن السؤال التايل
  ما هي العوامل التي أدت إىل وجود هذه الفروق والتي تسهم يف إبرازها؟

روق قد نرجع إىل عوامل فسـيولوجي وراثيـة أو عوامـل اجتامعيـة وإىل بينت الدراسات أن هذه الف
فأما عن العوامل الفسيولوجية فالنساء تكون عمليات التحول الغذايئ البنائية عنـدهن أعـىل . التفاعل بينها

من الرجال  أما الرجال فإن عمليات الهدم أو االنحالل أو االنتقاص الغذايئ لـديهم تكـون أعـىل وذلـك ألن 
  ومن العوامل. لرجال يكونون أكرث نشاطا وحيوية وتكون دقات قلوبهم أقوى من النساءا
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الفسيولوجية أيضا اختالف الخصائص الفسيولوجية للجهـاز العصـبي لـدى الجنسـني فمـخ الرجـال يتميـز  

  .ترشيحيا بالبساطة وبانتظام التجاعيد وباختالف نسب تركيز بعض األحامض عنها لدى النساء

مل االجتامعية فتمثل يف العروق واالختالفات الثقافية ويف التوقعات املختلفة مـن الجنسـني أما العوا

فلقـد بينـت الدراسـات أن الرجـال والنسـاء يف قبيلـة األرابـيش . التي تعكسها عملية التنشـئة االجتامعيـة

ز الرجـال والنسـاء يف يتميزون بالتعاون والرقة والتسامح واملساملة واالهتامم بسعادة اآلخـرين، بيـنام يتميـ

وبيـنام تتميـز نسـاء قبيلـة التشـامبويل بالعدوانيـة . قبيلة املندجمور بالقسوة والعدوانية والتنافس والشك

وباالضطالع بالدور االجتامعي املحدد للرجـال يف مجتمعنـا وبالطـابع العمـيل للسـلوك فلقـد متيـز الرجـال 

  ).1988الزويعي عبد الجليل . (النساء بالرقة والوداعة والحياء والرشاقة واالعتامد عىل

مام سبق ميكن القول بأن الفروق بني الجنسني ال ترجع اىل عامل دون آخر بـل ترجـع للتفاعـل بـني 

فالفروق الفسيولوجية تحـدد االسـتعدادات الكامنـة لـدى . العوامل الفسيولوجية الوراثية واالجتامعية معا

امعية مسئولة عن إظهار هـذه االسـتعدادات بشـكل معـني دون األفراد من الجنسني وتكون العوامل االجت

  .آخر يتالءم وتوقعات كل ثقافة
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  رابعالفصل ال
  سيكولوجية التعلم ونظرياته

  

  مــا هــو التعــلــم؟
  

يسـاعد الـتعلم الكائنـات عـىل . يلعب التعلم دورا بالغ األهمية يف تحديد سلوك الكائنات الحية املختلفـة
اكتساب بعض املظاهر السـلوكية كـالقفز والجـري والتفكـري وحـل املشـكالت بطـرق مختلفـة وامليـل نحـو أمـور 

ويساعد التعلم الكائنات عىل تعديل أساليبها السلوكية مبا يحقق لها البقـاء . بدرجات متفاوتة وموضوعات معينة
فلكل حيوان أسلوبه يف الدفاع عن نفسه الذي يتالءم مع بيئتـه والـذي يعـد لـه أثنـاء منـوه . واالستمرار يف الحياة

  .ويعدله تبعا ملا يطرأ عىل تلك البيئة من تغريات

ة نظر علامء النفس معاين أوسع بكثري من معنـاه يف اللغـة الدارجـة ويف نظـر يعني التعلم من وجه
فهو بنظر العلامء ال يقترص عىل التعلم املدريس املقصود أو التعلم الذي يحتاج إىل دراسة . الشخص العادي

ومجهود وتدريب متصل أو عىل تحصيل املعلومات وحدها دون غريها من رضب املكتسـبات، بـل يتضـمن 
لم كل ما يكتسبه الفرد مـن معـارف ومعـان وأفكـار واتجاهـات وعواطـف وميـول وقـدرات وعـادات التع

ومهارات حركية وغري حركية، سواء حصل هذا التعلم بطريقـة متعمـدة مقصـودة أو بطريقـة عارضـة غـري 
فالنشيد الذي أسمعه عدة مرات يف أوقات مختلفة أحفظه دون أن يكـون قصـدي لسـامعه هـو . مقصودة

  .وكذلك يتعلم الفرد كراهية نوع معني من الطعام ألن هذا الطعام ارتبط وجوده مع يشء مقزز. ظالحف

  .بهذا املعنى يكون التعلم مرادفاً لالكتساب والتعود بأوسع مفاهيمها

التعلم تغري شبه دائم يف سلوك الكـائن الحـي « للتعلم تعريفات مختلفة ولكن أكرثها شيوعا هو أن
  :يالحظ عىل هذا التعريف» امرسة والتدريبنتيجة للخربة وامل
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أنه استبعد التغريات الطارئة التي ترجع اىل عوامل عارضة، مثل التغريات التي تحدث نتيجة للتعب  -1

واإلجهاد أو نتيجة لتناول عقاقري وأدوية معينة إذ أنها ال تتمتع بدرجة من الدوام كام أنها ال ترجـع 

  .اىل املامرسة والتدريب

. مالحظة التعلم مبارشة بل يستدل عليه مـن مالحظـة وقيـاس جوانـب السـلوك املختلفـةال ميكن  -2

فالخربة واملامرسة والتدريب تحدث تغريات متعددة لدى الكائن الحي ال ندركها مبارشة بل نستدل 

 .عليها مثال من تغري رسعة السلوك أو نقص األخطاء

خربة هـي كـل مـا يـؤثر عـىل سـلوك اإلنسـان مـن خارجـه يحدث التعلم نتيجة للخربة واملامرسة والتدريب وال - 3

واملامرسة هي نوع من الخربة املنتظمـة نسـبيا، أمـا . ويؤدي به اىل الوعي مبثري أو منبه خارجي أو حدث داخيل

تعلــيامت، (التــدريب أو التمــرين فهــو أكــرث صــور الخــربة تنظــيام ويتمثــل يف سلســلة منتظمــة مــن املواقــف 

 .يتعرض لها الفرد) اناتمناقشات، مراجعة، امتح

إن التعلم ال يحدث يف كـل املظـاهر السـلوكية فاإلرجـاع العصـبية واألفعـال املنعكسـة التـي يولـد  -4

فكـل األفـراد يسـتطيعون التـنفس منـذ مـيالدهم وكـذا . اإلنسان مزودا بها ال تعترب سـلوكا مـتعلام

كـام سيتضـح يف نظريـة يحركون جفونهم دون تعلم، ولكن ميكن تعديل بعـض األفعـال املنعكسـة 

 .االرتباط الرشطي

إن التعلم ليس قارصا عىل اإلنسان فكثري من الحيوانات يتعلم كيفية الحصول عـىل الطعـام بـالقنص  - 5

وتؤدي الحيوانات السريك الكثري من الحركات التي تتعلمها، ليس هـذا فحسـب بـل تعلمـت . والصيد

فلقـد . من بـني ذرات الرمـل التـي قـدمت إليهـا أن تختار ذرات النشا -وهي وحيدة الخلية –األميبا 

ثم قـدم لهـا النشـا . قدم املجرب لالميبا النشا لتتغذى عليه حتى تعودت عىل ذلك النوع من الطعام

  .بني ذرات الرمل ما ستطاعت التمييز بينهام
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تعلم فقـدرة اإلنسـان عـىل الـ. إال انه يجب اإلشارة اىل أن تعلم اإلنسان يختلف عـن تعلـم الحيـوان
والدوافع . كذلك يعتمد اإلنسان يف تعلمه عىل اللغة وتنظيم مواقف التعلم. تفوق قدرة الحيوان كام وكيفا

فدوافع الحيوان غالبـا مـا تكـون ذات . التي تحرك اإلنسان للتعلم تختلف عن الدوافع التي تحرك الحيوان
تامعيـة أساسـا كـدوافع الكفائـة طابع فسيولوجي أما دوافـع اإلنسـان فقـد تكـون فسـيولوجية ولكنهـا اج

  ).1987عبد املجيد نشوايت . (واملنافسة والحاجة والنجاح
  

  :التعلم علم قائم
  

وذلـك . التعلم كظاهرة سلوكية يشرتك فيها اإلنسان والحيوان خضع للعديد من الدراسات واألبحاث
  .ة استمرار آثاره ونتائجهوكيفية حدوثه وطرق قياسه وكيفي. والعوامل املؤثرة فيه. للوقوف عىل طبيعة

قامت هذه الدراسات عىل استخدام املنهج العلمـي التجريبـي فيعـد تحديـد الباحـث للمشـكلة أو 
الظاهرة التي سيدرسها يضع عـدداً مـن الفـروض لتفسـريها، ثـم يجـر تجاربـه عـىل املجموعـة التجريبيـة 

ويف أثناء تجاربه يجمع بياناته التـي . للتحقق من هذه الفروض مستخدماً يف ذلك اآلالت واألدوات املناسبة
  .يحللها ليتوصل إىل نتائج تؤيد أو ترفض فرضه

والتجارب التي يقوم بها الباحث قد تكـون داخـل معامـل الـنفس كـام سيتضـح أو داخـل الفصـول 
أثـر  الدراسية مثل دراسة أثر التغذية املرجعية أي معرفة النتائج عىل أداء التلميذ يف مادة معينة أو دراسة

  .استخدام طريقة املناقشة عىل تحصيل التالميذ
فلدراسة الطرق التي يتم بها التعلم يستخدم . يستخدم الباحث يف دراسته كال من اإلنسان والحيوان

ـطي كـان . ولكن هذا ال مينعه من استخدام اإلنسان. الباحث الحيوانات أساساً  ففـي تجـارب االرتبـاط الرش
  اساً، ولكناالعتامد عىل الحيوانات أس
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  .دراسة مخاوف اإلنسان وكيفية اكتسابها زادت هذه النظريات وضوحاً وإفادة لإلنسان 
إن التعلم باعتباره تغرياً شبه دائم يف السلوك ال يعني أنـه تغـري لألفضـل فـبعض التغـريات يكـون و 

ات يكـون لألسـوأ وبعـض التغـري . لألفضل مثل تحسني وتطوير قدرة الفرد عىل الكتابة والقراءة وتعلم اللغة
  .مثل التعلم الخاطئ للكتابة عىل اآللة الكاتبة

. يشمل التعلم التغريات التي تطرأ عىل الجانب املعريف من السلوك كتعلمنا للمبـادئ واملفـاهيم املختلفـة
وتعلـم . كام يشمل التغريات التي تطرأ عىل الجانب الحريك من السلوك كتعلم الطفل السـباحة ولركـوب الدراجـة

ويشـمل الـتعلم تغـريات وجدانيـة كتعلمنـا . لراشد للكتابـة عـىل اآللـة الكتابـة والعـزف عـىل اآلالت املوسـيقيةا
لالنفعاالت املختلفة، فلقد ولدنا جميعاً ونحن ال نخاف من أي يشء ثـم تعلمنـا بعـد ذلـك أن نخـاف مـن بعـض 

الوجـداين ال يجـب أن ينسـبها أن السـلوك الحرشات أو بعض األماكن واألشخاص، إال أن التعلم املعـريف والحـريك و 
وهذا معناه أن تعلم الكتابة عىل اآللة الكاتبة املظهر السائد فيه هو الـتعلم . وحدة كلية تتضمن الجوانب الثالثة

الحريك ولكنه لن يتم إال إذا عرف املتدرب الحروف وأماكنها وعالقتها بحركة أصابعه، وإال إذا كان متهيئـاً وجـدانياً 
 .الكتابة عىل اآللة الكتابة لتعلم

هذا ويستخدم الباحث اإلنسان يف دراسـته للعوامـل التـي تـؤثر يف عمليـة الـتعلم أو تسـاعد عـىل 
فمثالً الكتسـاب . تحسينها أو لدراسة انتقال األثر الذي يحدثه التدريب يف مجال معني إىل مجال آخر جديد

و مامرستها عملياً؟ وهل لتعلم كيفية اتبـاع خطـوات أي مهارة حركية هل يكون من األفضل رشحها نظرياً أ 
التفكري العلمي أو الناقد يكون من األفضل رشحها نظرياً أم مامرستها عملياً؟ مثل هذه األسئلة وكثري غريهـا 

  .تستلزم إجراء التجارب عىل اإلنسان
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ئن الحـي أدى أن التعلم عبارة عن عمليـة تغـري أو تعـديل يف سـلوك الكـا (Hilgard)ويرى هيلكارد 

إليها قيام الكائن الحي نفسه بنوع من النشاط بحيث يترشـط أال يكـون هـذا التغيـري أو التعـديل قـد تـم 
  . نتيجة للنضج أو النزعات املوروثة أو الحاالت املؤقتة كالتعب أو التحزير معاً إىل ذلك 

يف البيئـة يطلـق عليهـا ويعرفه السلوكيون بأنه تغري مستمر ثابت نسبياً يف السلوك نتيجـة لظـروف 
  .املنبهات

بأنـه عبـارة عـن تعـديل السـلوك عـن طريـق الخـربة أو املـران،  (Gates)ويعرف التعلم ارثر جيتس 
ويعرفه ايضاً جيتس بأنه عملية اكتساب الطرق التي تجعـل اإلنسـان يشـبع دوافعـه أو يصـل إىل تحقيـق 

  . أهدافه وهذا يأخذ دامئاً شكل حل املشكالت
الـتعلم بأنـه كـل تغـري يف  (Guilford)التعلم بأنه النضج ويعرف كيلفورد  (Wheeler)ر ويعرف هويل

  .السلوك ناتج عن استثارة
بأن التعلم ينطوي عىل رؤية األشياء أو إدراكهـا كـام هـي عـىل  (Gestalt)وترى املدرسة الكشطالتية 

ال معنى له أو موقف ال نـدري  حقيقتها، والتعلم يف صورته النموذجية هو عملية انتقال من موقف غامض
  . كنهه إىل حالة يصبح معها ما كان غري معروف أو غري مفهوم أمراً يف غاية الوضوح

وعىل اية حال فإن التعلم ما هو إال علم يبحـث يف اكتشـاف القـوانني العلميـة التـي تحكـم تفرسـ 
املكتشـفة يف علـم الـتعلم أو يف  فهو إجراء مقصود يطبق القوانني (Instruction)ظاهرة السلوك أو تعديله 

  . غريه من العلوم يف صورة مناهج وكتب وأنشطة لتحقيق أهداف تربوية وتعليمية
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  أهمية التعلم
  :تنطلق أهمية التعلم من االعتبارات اآلتية

 .تحوير الدوافع الفطرية واكتساب الدوافع االجتامعية -1
 .اكتساب القدرة عىل التفكري السليم املنظم واملبدع -2
 .إنه الوسيلة املهمة إىل اكتساب الشخص ملعارفه ومهاراته عادته وتحقيق انسانيته -3
توجيه الشخص نحو الصحة النفسـية وتحقيـق التوافـق النفيسـ واالجتامعـي وصـوالً إىل الشخصـية  -4

 .الناضجة
هـو  (Dewey)إن أهم اتجاه نفيس ميكن اكتسابه كـام يـرى فيلسـوف الرتبيـة املعـارص جـون ديـوي  -5

اطلبـوا (بقولـه ) ص(ة يف متابعة التعلم، وقد حث عىل ذلك مـن قبـل الرسـول العـريب محمـد الرغب
  ). العلم من املهد إىل اللحد

  

  التعلم والنضج
والتعلم، كام أن هناك بعض  (Naturation)النضج : تعزى التغريات يف سلوك اإلنسان إىل عاملني وهام

  .أو املرض والتعب واإلجهادالتغريات التي تحدث نتيجة األدوية والعقاقري 
بجهاز منظم للعمليـات الداخليـة لحفـظ حالـة االتـزان للنمـوذج  (Gesell)والنضج قد حدده جيزل 

بتعديل النمط العضوي لالستجابة ملثريات توجـد يف  (Marquis)الكيل لنمط النمو اتجاهاته، وحدده ماركيز 
  .خارجيالوسط الخلوي ويتم هذا التعديل مستقالً عن أي تأثري 

ومن هنا ميكن أن يحدد النضج بالتغريات الداخلية يف الفـرد التـي ترجـع إىل تكوينـه الفسـيولوجي 
والعضوي وخاصة الجهاز العصبي، فالتغريات التي ترجع إىل النضج هي تغريات سابقة عىل الخربة والتعلم، 

  وهي نتيجة للتكوين الداخيل للفرد 
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  . لق هذه التغريات ولكن يقترص دورها عىل تدعيمها وتوجيهها وال تلعب العوامل البيئية دوراً يف خ
العديد من التجارب والدراسات العلمية التي أجريـت عـىل اإلنسـان  أثبتتومهام يكن من أمر فقد 

وبعض الحيوانات أن القدرة عىل التعلم تتحدد بدرجة النضج التي يكون عليها الكائن الحي عنـدما يواجـه 
النضـج عـىل سـلوك  تأثريالتي هدفت إىل معرفة  (Carmicheal)دراسة كارميكل  أشارتد موقفاً تعليمياً، فق

بوضـع أحـد أجنـة هـذه الحيوانـات يف محلـول تكفـي درجـة تركيـزه  ثالحيوانات املائية، وقد قـام الباحـ
مـو بتخديرها دون إعاقة منو خالياها، وقام الباحث بوضع أجنة مامثلة من نفس العمر يف ماء اعتيـادي لتن

منواً طبيعياً،  وعنـدما بـدأت املجموعـة الثانيـة يف إظهـار سـلوك السـباحة نقـل األجنـة املخـدرة إىل املـاء 
وهي الفرتة إلزالة تأثري املخدر متكنت من السباحة مبهارة ال تقل عـن دقيقة ) 12(االعتيادي، فوجدها بعد 

ن هذه الحيوانات املائية ال تحتاج إىل تعلم املجموعة التي تركت لتنمو منواً طبيعياً، وتوضح هذه التجربة أ 
  .سلوك السباحة، ويكفي النضج بفرده حتى تؤدي هذا السلوك

بدراسة مشابهة عىل صغار الدجاج لدراسة تأثري النضج يف متكينها مـن التقـاط  (Beard)كام قام بريد 
وضـع هـذه الصـغار يف  الحبوب ويلعبها، واستخدم لهذا الغرض اربع مجموعات مختلفـة يف األعـامر، وقـد

الظالم ليمنعها من مامرسة التقاط الحبوب لفـرتات مـن الـزمن، ويف نهايـة التجربـة أشـارت النتـائج إىل أن 
زيادة متوسط عدد الحاالت الناجحة يزداد مع زيادة العمر، ويعزى ذلك إىل تـاثري عامـل النضـج يف سـلوك 

  .االلتقاط وبلع الصغار لهذه الحبوب
طفالً يف العامني األولـني، ) 25(ند هذا الحد بل لقد قام بريد أيضاً بدراسة النمو عىل وال يقف األمر ع

وقد وجد أن النمو يتبع منطاً منتظامً، ففي املتوسط وجد أن الطفل يتمكن من رفع رأسه إذا وضـع ملقـى 
  عىل بطنه يف األسبوع الثالث أو
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مبفرده يف الشهر السابع، وبعد ذلك يبـدأ سـلوك  الرابع، وميكن الجلوس مبساعدة يف الشهر الرابع، ويجلس 
 إحـدىامليش يف الظهور عىل مستويات تبدأ بالزحف ثم امليش باملساعدة، ثم الوقوف مبفرده مستنداً عـىل 

األشياء، ثم تسلق الدرجات وأخرياً الوقوف مبفرده دون مساعدة، ويبني ذلك أهمية النضج يف حدوث هـذه 
  . يف تسلسل منتظم األمناط املعينة من السلوك

أما النضج ومراحله قبل الوالدة فقد صورته اآلية القرآنية التي وردت يف سورة املؤمنني أبلغ تصوير بقوله 
 ثُمَّ   (13)  َمِكينٍ  َقَرارٍ  ِفي نُطَْفةً  َجَعْلنَاهُ  ثُمَّ  (12) ِطينٍ  ِمنْ  ةٍ ُسَاللَ  ِمنْ  اْإلِْنَسانَ  َخلَْقنَا َولََقدْ (: تعاىل

 َخْلًقا َأْنَشْأنَاهُ  ثُمَّ  لَْحًما اْلِعظَامَ  َفَكَسْونَا ِعظَاًما اْلُمْضَغةَ  َفَخلَْقنَا ُمْضَغةً  اْلَعلََقةَ  َفَخلَْقنَا َعلََقةً  النُّطَْفةَ  َخلَْقنَا
  صدق هللا العظيم (14) )اْلَخالِِقينَ  َأْحَسنُ  اللَّهُ  َفتَبَاَركَ  آََخرَ 

ن الكائن اإلنساين مير بثالثة مراحل منذ اللحظة التي يـتم فيهـا إن املتفحص لآليات القرآنية سيجد أ 
  : البويضة وحتى الوالدة، وهي تلقيح 

وتتمثل باملرحلة الجرثومية ومتتد من لحظة اإلخصاب حتى نهاية األسـبوع الثـاين، : مرحلة العلقة  -1
رع ومثـان وهكـذا ثم تنقسم الخلية إىل اثنتني ثم أبـ (Zygote)وتبدأ بحلية واحة تسمى بالزيكون 

حتى تكون مجموعة من الخاليا ثم يحدث متايز بني هذه الخاليا، ويف خالل األسبوع الثـاين تثبـت 
 . هذه املعلقة نفسها يف رحم األم

ومتتد من بدايـة األسـبوع الثالـث وحتـى نهايـة األسـبوع الثـامن، وتتميـز بـالتغري : مرحلة املضغة -2
الجسـم  أجـزاءحلـة منـو املضـغة يف اتجاهـات لتكـوين الرسيع وأهم مظـاهر التغـري يف هـذه املر 

  .املختلفة
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ومتتد هذه املرحلة مـن نهايـة األسـبوع الثـامن حتـى املـيالد، وتتميـز يف حجـم : املرحلة الجنينية -3

األعضاء التي ظهرت يف املرحلة السابقة وبتغري يف نسب أجزاء الجسم بعضها إىل بعض، كام تتميز 
  . بظهور السلوك وتطوره الرسيع

  

  العالقة بني النضج والتعلم
  

  : تبدو العالقة بني النضج والتعلم أو الفروق بينها من خالل 
أن هناك فرقاً بني التغريات التي تعزى إىل النضج التغريات التي تعـزى إىل الـتعلم، فـالتغريات      -1

تغـريات التـي التي تعزى إىل النضج ترجع يف أساسها إىل عوامل داخلية يف الفـرد، بيـنام تعـزى ال
 .تعزى إىل التعلم إىل عامل خارجية محيطة بالفرد

عىل نضج األجهزة الجسـمية الوظـائف العقليـة التـي تعـد  أي موضوع معني يتوقفإن تعلم     -2
 .مسؤولة عن أداء الفرد يف تعلمه لهذا املوضوع

 .إن النضج وحده غري كاف لحدوث التعلم ما مل يتوفر رشط املامرسة    -3
رسة تستطيع أن تحقق دورها يف النمو الرتبـوي ألبنائهـا إذا اسـتطاعت تلبيـة مطالـب إن املد    -4

  . النمو املسؤولة عنها
  

  رشوط حدوث التعلم
  

  -:تشري بعض األدبيات إىل أن التعلم ال يحدث إال إذا توفرت ثالثة رشوط هي
 .وجود الفرد أمام مشكلة تتطلب حلها من قبله .1
 .إىل التعلموجود دافعية لدى الفرد تدفعه  .2
  .بلوغ الفرد مستوى من النضج الطبيعي .3
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  : أخرى إىل أن رشوط عملية التعلم تتوقف عىل  أدبياتوتشري 

  

  أنواع التعلم ومعايري قياسه –أوالً 
  : إىل أن أناع النشاطات التي يتعلمها الفرد تصنف يف أربعة أنواع هي  (Hilgard)يشري هلكارد 

 .العادات واملهارات .1
 .واملعايناملعلومات  .2
 .السلوك االجتامعي .3
 .املميزات الفردية الخاصة .4

  : أما املعايري املستخدمة لقياس التعلم فهي 
 .وقت ممكن بأقلاملتعلم للمهارة وأدائها  إتقانويتمثل يف : الزمن .1
 .وتتمثل يف أداء املتعلم للمهارة بأقل عدد ممكن من األخطاء: الدقة .2
 .خربات املاضية ومتيزها عن الخربات الجديدةويتمثل يف تعريف املتعلم لل: التعرف .3
ويتمثل يف قدرة املتعلم عىل اسرتجاع أو استدعاء االستجابة التي سبق وأن تعلمهـا يف : االسرتجاع .4

 .مواقف سابقة
  .ملتعلم للوصول إىل حل املشكلة عدد املحاوالت التي يقوم بها ا .5
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  الدافعية

  

@M تحديد مصطلح الدافعية وأهميتها. 

@M نظرية مكدوكل، ودورث، كار وروبنسون، فرويد، ليفني، : يات الدافعية وتشملنظر

 .أولبورت، فروم، موراي، واسلوا، فستنجد

@M وظائف الدوافع وأنواعها 

@M دافعية الطلبة واملدرسني نحو التعلم والتعليم. 

@M  مشكالت املراهقني ومجاالتها. 

@M الضغوط النفسية التي يتعرض لها الشباب.  
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  : أهمية الدافعية وتحديدها
    

أصبحت الدافعية يف بداية هذا القرن موضوعاً مهامً يف علم النفس، ويرجع ذلك إىل جهـود العديـد 

 (Freud)مصـطلح الغرائـز، وأعطـى فرويـد  (Mcdougal)من علامء النفس، فقـد أطلـق عليهـا مكـدوكل 
وماســلو  (Fromn)دوان، وأكــدها كــل مــن فــروم للدافعيــة وزنــا كبــرياً يف نظريتــه لغريــزيت الجــنس والعــ

(Maslow)  يف نظريتهام للحاجات واعترب موريه(Murray) الدافعية حجر الزاوية يف نظريته.  

وال يقترص األمر عند هذا الحد بل لقد أشـار العديـد مـن الدراسـات والبحـوث العلميـة إىل ارتبـاط 

دافعيـة يف اتخـاذ القـرارات وكـذلك بـأمور اقتصـادية الدافعية بالنجاح وتوجيـه سـلوك اإلنسـان، وتـأثري ال
  . ومتغريات نفسية كثرية وأخالقيةواجتامعية 

والدافعية كموضوع من أكرث موضوعات علم النفس أهمية وإثارة وذلك الهتامم جميـع النـاس بهـا 

ائح فاألب يتساءل عن أسباب مشاكسة ولـده وانخفـاض دافعيتـه إىل الـتعلم وكـذلك الحـال بالنسـبة لرشـ 
املجتمع األخرى كام أن معرفة الشخص لدوافعـه الحقيقيـة ودوافـع غـريه مـن النـاس، تعينـه عـىل ضـبط 

  .دوافعه وتوجيهها وإقامة عالقات ودية مع اآلخرين

ومع التسليم بأهمية الدافعية إال أن العلامء قد اختلفوا يف تحديد معناها ويرجع ذلـك إىل اخـتالف 

  .النظري الذي يعتمدون عليه طاراإل منطلقاتهم الفكرية وطبيعة 
  : بيد أن هذا االختالف ال مينح الخروج باالستنتاجات اآلتية

 (Lindsley)ولنـدزي  1961عـام   (Young)إن للدافعية كام يرى اثنان من ثقاتها وهـام يونـك  .1

 . وظيفتني أساسيتني وهام وظيفة تنشيطية ووظيفة توجيهية 1957عام 

أو حقيقيـة اسـتنتاجية تالحـظ مـن السـلوك أو تكـوين فرضـية ميكـن إن الدافعية حالة داخلية  .2

  : استنتاجه من 
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زيادة مقدار الجهد املبذول بحيث تصبح اسـتجابات معينـة أكـرث وضـوحاً مـن غريهـا لـنفس   -أ 
 .املثريات

 .استثارة حاجة معينة لدى الفرد حيث تدل تلك الحاجة عىل نقص يف يشء معني  -ب 
 .للنقص يف تلك الحاجة زيادة التوتر لدى الفرد نتيجة  -ج 
 .تنظيم السلوك وتوجيهه  -د 
 . التكيف للظروف الخارجية  -ه 

  

مفهوم افرتايض يخلع عـىل عمليـات : وانطالقا مام تقدم ميكن أن نضع التعريف اآليت للدافعية بأنها
  .داخلية تتمثل بالرغبات وامليول واالتجاهات لتفسري السلوك

  . اط املوجه نحو تحقيق أهداف معينةأو أن الدافعية حاالت داخلية تزيد من النش
  

  : نظريات الدافعية 
    

عىل الرغم من تعدد النظريات التي حاولت تفسري الدافعية، سيتم استعراض البعض منها وباختصار 
  : كاآليت

  :  (Mcdougal)نظرية مكدوكل  –أوالً 
    

اسـتعداد عصـبي نفيسـ بأنهـا : يعد مكدوكل من أشهر الداعني إىل هذه النظرية، وقد عرف الغريزة
يجعل صاحبه ينتبه إىل مؤثرات من نوع خاص، ويدركها إدراكاً حسياً، ويشعر بانفعال من نوع خـاص عنـد 

  .إدراكها، ويسلك نحوها مسلكاً خاصاً، أو عىل األقل يشعر بنزعة ألن يسلك نحوها هذا املسلك
، وإنهـا فطريـة تظهـر بنزعـة ألن والغريزة كام يراها مكدوكل تتميز بأنها عامة يف النوع مـن ناحيـة

  .يسلك نحوها املسلك
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والغريزة كام يراها مكدوكل تتميز بأنها عامة يف النوع من ناحيـة، وإنهـا فطريـة تظهـر دون سـابق 

  . تعلم من ناحية أخرى
غريزة اعتربها مسـببات للسـلوك، وزادهـا فـيام بعـد إىل أكـرث مـن ) 14(ولقد قدم مكدوكل قامئة بـ

  . الخ....ذه القامئة عىل غرائز مثل غريزة الوالدية وغريزة حب السيطرة الخضوع والتملكذلك، وتحتوي ه
  

  : إن هذه النظرية قد هوجمت هجوماً عنيفاً لألسباب اآلتية
نجد ان فرويـد قـد ) 14(إن أصحاب نظرية الغرائز قد اختلفوا يف عددها فبينام حددها مكدوكل بـ -1

 . لجنسية وغريزة العدوانحددها بفقرتني فقط وهام الغريزة ا
إن الكثري من هذه الغرائز ليس عامة لدى البرش كام اشار العديد من الدراسـات البحـوث العلميـة  -2

 . مثل الغريزة الوالدية وغريزة العدوان عىل سبيل املثال ال الحرص
 إن مفهوم الغريزة يدل عىل مفهوم غري علمي مام يتناقض ذلـك مـع توجـه النظريـات الحديثـة يف -3

 . علم النفس 
  

  النظرية الديناميكية يف الدافعية –ثانياً 
    

الذي مهـد السـبيل السـتعامل مصـطلح  (Woodworth)ترجع هذه النظرية إىل عامل النفس دورث 
والذي يشري إىل أنها تشبع عن طريق النشاط الذي يقوم به الكائن الحي، وهناك نوعان  (Drives)الدوافع 

االستهاليك الذي له فائدة مبارشة للكائن كـام أنـه يـؤدي إىل إنهـاء سلسـلة مـن  األول النشاط: من النشاط
النشـاط االسـتعدادي الـذي : والثاين.  العمليات التي تؤدي بهذا الكائن إىل الراحة أو التحول إىل نشاط آخر

  . له فائدة غري مبارشة للكائن الحي ذلك أنه يهيئه ويعده للقيام بالنشاط االستهاليك
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  النظرية الوظيفية يف الدافعية – ثالثاً 
    

 (Robinsen)وروبنسـون  (Carr)تهتم هذه النظريـة بالنشـاط والتوافـق ويتزعمهـا كـل مـن كـار 
اللذين أكدا عىل أن االئن الحي يف تفاعل مستمر مع البيئة وأن لديه دوافـع ميكـن إشـباعها عـن طريقهـا، 

الة توتر، ولـذلك يقـوم بنشـاط إلزالتـه فيتكيـف مـع فإذا ما أشارت هذه الدوافع أصبح الكائن الحي يف ح
  . البيئة

وإذا كانت الدافعية طبقاً لهذه النظرية مثرياً مستمراً يسـيطر عـىل الفـرد وسـلوكه حتـى يسـتجيب 
بشكل يؤدي إىل زواله، فإن عملية التوافق تتضمن وجود دافع مثري موقف إحساس واستجابة تغري املوقف 

  .وتؤدي إىل إشباع الدافع
  : ولقد أشارت هذه النظرية إىل أربع حاالت تدل عىل عدم التافق وهي

 .افتقار البيئة إىل وسائل إشباع الدوافع -1
 .مصادفة عقبات يف البيئة -2
 .افتقار الفرد إىل القدرة التي متكنه من االستجابة للموقف -3
 .الرصاع بني نزعتني متعارضتني -4

  

  نظرية فرويد  –رابعاً 
    

ىل مبدأ الحتمية البايلوجية ولذلك فإنهـا ال تعـري اهتاممـاً للعوامـل الثقافيـة تعتمد نظرية فرويد ع
االجتامعية، مع شمولية هذه النظرية إال أن معظم مفاهيمها ال ميكن أن تخضع للتجربة وال ميكن الـتحكم 

  .فيها، فضالً عن أن معظم الحاالت املدروسة كانت من املرىض ومن الطبقة الوسطى
لدافعية فقد حرصها فرويد بغريزتني وهام غريزة الجنس ودورها يف نشوء العصـاب، وفيام يتعلق با

وغريزة العدوان التي تعد اإلنسان عدوانياً بطبيعتـه وهـذا املفهـوم غـري صـحيح كـام أوضـحته الدراسـات 
  . العلمية الحديثة
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  نظرية املجال يف الدافعية –خامساً 
    

ذي ينتمـي إىل مدرسـة الكشـطالت األملانيـة الـذي أجـرى ال (Lewin)ترجع هذه النظرية إىل ليفني 
  : الكثري من التجارب يف الدافعية، وتتلخص أهم مبادئ هذه النظرية باآليت

إن السلوك يتوقف عىل الفرد وعىل البيئة، وإن كالً من الفرد والبيئة يتوقف أحدهام عىل اآلخر،  -1
عـة متشـابكة مـن العوامـل وهـذه ولفهم السلوك يجب أن ينظـر إىل كلـيهام عـىل أنهـام مجمو 

 .العوامل متثل مبجال حياة الفرد
 .إن البيئة يف هذا املجال تسمى بالبيئة النفسية التي تختلف من فرد آلخر -2
 .إن هناك عائق قد تقوم أمام الفرد تحول بينه وبني تحقيق أهدافه -3
تجاه االيجايب أو السـلبي إن الحاجة املستثارة تتمثل يف حالة توتر يف الفرد واستعداده للعمل باال  -4

 . 
  

   (Allport)نظرية اولبورت  –سادساً 
    

يذهب أولبورت الذي تسمى نظريته بالنظرية الدينامية إىل أنه ليس مثة مشكلة يف علم النفس اكرث 
تشابكاً وتعقيداً من مشكلة الدافعية، ألن جميع نظريات الدوافع تعجز عـن إمـدادنا بتفسـري كامـل لهـذه 

  .املشكلة
  : قد أشار أولبورت يف تحليله للدافعية إىل أربع متطلبات وهي ل

األوىل التأكيد عىل معارصة الدافعية، والثاين أن الدافعية البرشية معقدة جداً ومتنوعـة بحيـث مـن 
غري املمكن اختزال ذلك التعقيـد إىل منـوذج بسـيط، والثالـث التأكيـد عـىل العمليـات الشـعورية، والرابـع 

  . لواقع الحيس بدالً من تحديدها تجريباً التأكيد عىل ا
ومهام يكن من أمر فقد فرس أولبورت الدافعيـة بقـانون االسـتقالل الـوظيفي الـذي يؤكـد عـىل أن 

  الدافع يف اإلنسان السوي الناضج ال يرتبط بخربات املايض وظيفياً 
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للراشـد ال يفرسـ يف ضـوء  وإمنا عارصه، ومن هنا فإن االنتقال من الـدافع العضـوي إىل الـدافع االجتامعـي
  . خربات الطفولة وإمنا يف فهم أسباب السلوك يف الوقت الحارض

  

  نظرية الحاجات ملوريه –سابعاً 
    

الـذي انطلـق مـن منطلـق املدرسـة الفرويديـة  (Murray)وضع هذه النظرية عامل الـنفس موريـه 
  .الكالسيكية، وقد عدت الحاجات حجر الزاوية يف هذه النظرية

اجة مفهوم افرتايض تدفع السلوك إىل نشاط معني وهذا النشاط يسهم يف إشباعها، وقد عرض إن الح
حاجة كامنة، ومن بني الحاجـات التـي طرحهـا موريـه ) 15(حاجة ظاهرة، و ) 20(حاجة منها ) 35(موريه 

  . ىل اللعبالحاجة لإلنجاز، الحاجة لالستقالل، الحاجة إىل تجنب األذى، الحاجة إىل الرعاية، الحاجة إ
  

 (Fromm)نظرية فروم  –ثامناً 
    

فرقت هذه النظرية بني مصطلحني اساسـيني وهـام الطـابع االجتامعـي للشـخص، والطـابع الفـردي 
  . للشخص، وقد اكدت عىل املصطلح األول ال بصيغة التباين بني األفراد ولكن بصيغة ما هو مشرتك بينهم

  : خص وهي وقد أشار فروم إىل أربع حاجات رضورية للش
 .الحاجة إىل االنتامء االجتامعي -1
 .الحاجة إىل الشموخ -2
 .الحاجة إىل الهوية -3
  .الحاجة إىل االنضباط االجتامعي -4
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  نظرية ماسلو يف الحاجات –تاسعاً 
    

منظراً أساسياً يف املدرسة اإلنسـانية أو مـا سـميت بـالقوة الثالثـة يف علـم  (Maslow)يعد ماسلو  -1
اسلو فإن هناك مجموعتني مـن الحاجـات وهـام الحاجـات الفسـيولوجية النفس، وطبقاً لنظرية م

 :والحاجات النفسية وإنها تنتظم يف شكل هرمي وكام يايت 
 . الحاجات الفسيولوجية   -أ 
 .الحاجة لألمن   -ب 
 .الحاجة لالنتامء والحب  -ج 
 .الحاجة للتقدير واالحرتام  -د 
 . الحاجة إىل تحقيق الذات  -ه 

  .املعرفية والحاجات الجامليةوقد أضاف إليها فيام بعد الحاجات  -2
  

  نظرية الدوافع املعرفية  –عارشاً 
    

يقوم الدافع املعريف بدور مهم يف التعلم املدريس ويتمثل ذلك يف الرغبة يف املعرفـة والفهـم واتقـان 
املعلومات وصياغة املشكالت وحلها، وقد يكون الدافع املعريف مشتقاً من دوافـع االسـتطالع واالستكشـاف 

  .الجة، وقد يكون دوافع التعلمواملع
بأحـد مظـاهر الدافعيـة املعرفيـة وهـو الرغبـة يف  (Festinger)وعىل أية حال فقد اهتم فسـتنجر 

املنطقية االتساق وعدم التناقض، فعندما تتسق األفكار واملعلومات املرتبطة بها ال ينشأ ما نسميه مشـكلة 
  .بل يحدث التالف املعريف

فكار واملعلومـات بعضـها مـع بعـض أو تناقضـت فـيام بينهـا نشـأت حالـة أما إذا تعارضت هذه األ 
  . التنافر املعريف وتدفع اإلنسان إىل السعي الختزال هذا التنافر
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  وظائف الدوافع وأنواعها 
    

  : تتحدد وظائف الدوافع
 .تزويد السلوك بالطاقة املحركة -1
 .تحديد نوع النشاط واختياره -2
 .لدى الفرد دافعية وإزالة التوتر إلعادة التوازنتوجيه السلوك باتجاه إشباع ال -3

    

أما أنواع الدوافع فهناك من يصنفها إىل دوافع فسيولوجية وإىل دوافع نفسـية وهنـاك مـن يصـنفها 
  . الخ ....إىل دوافع شعورية وأخرى غري شعورية 

  : ومهام يكن من امر فإن هناك دوافع تسهل عملية التعلم وذات عالقة وثيقة به، وهي 
تتمثـل برغبـة الطالـب يف املعرفـة، وحـب االسـتطالع وامليـل إىل االستكشـاف : الدوافع املعرفيـة -1

 .والرغبة يف التعرف عىل البيئة
ويتمثل يف ميل الشخص للسيطرة عىل البيئة ومواجهة مشكالتها ومحاولـة : دافعية التعبري الذايت -2

 .حلها وامليل إىل التعبري الذايت بنشاطات مختلفة
وتتمثل يف محاولة الطالـب إشـباعها مـن خـالل عالقتـه مـع املدرسـة وإدارتهـا : ة لالنتامءالحاج -3

 .ومدرسيها وطلبتها
الدافع لإلنجاز ويتمثل يف إنجاز الطالب سواء أكان ذلك جيـداً أم ضـعيفاً وتـأثري كـل ذلـك عـىل  -4

 . تعلمه
  

  دافعية الطلبة واملدرسني نحو التعلم والتعليم
      

بأن هناك عالقة قوية بني نجاح املدرس يف مهنتـه ودرجـة دافعيتـه نحـو  (Ringness)أوضح ركنس 
  التعليم، وأن الدافعية ال تقترص عىل زيادة رغبة املدرس
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  . يف العمل حسب، بل تعمل عىل دفع املدرس إىل النمو املهني والرغبة يف التطور والنامء  
  

تتعلق بانخفـاض مـورد عيشـه وعـدم  كام بينت دراسات علمية أخرى بأن انخفاض دافعية املدرس 
زمالئـه  العلمـي وتـوتر العالقـة بينـه وبـني إعـدادهإرشاكه يف اتخاذ القرارات التي تتعلق بعمله، وضـعف 

  .وأخالقيةوطلبته، فضالً عن أن انخفاض الدافعية يتعلق بأمور اقتصادية واجتامعية 
  : فاض دافعية املدرس وكاآليتومن هذا املنطلق ميكن أن نحدد أهم األسباب التي تتعلق بانخ

 .رسني الالمعنيدقلة الحوافز التي متنح للم .1
 .شعور املدرس بعدم االطمئنان عىل مستقبله .2
 .انخفاض املكانة االجتامعية للمدرس .3
 .انشغال املدرس بأمور أخرى خارجة عن نطاق عمله .4
 .توتر العالقة بني املدرس والطلبة .5
 .قلة االهتامم بالخدمات داخل املدرسة .6
 .ضعف العالقة بني املدرس وزمالئه واإلدارة .7
 . ضعف إعداد املدرس علمياً وأكادميياً  .8
  

هذا عىل مستوى دافعية املدرس نحو التعليم، أما عـىل مسـتوى دافعيـة الطلبـة نحـو الـتعلم، فقـد 
ه أن دافعية الطلبـة نحـو الـتعلم تـرتبط باملعاملـة الجيـدة للمـدرس وعطفـ: أشارت الدراسات العلمية إىل

  .واحرتامه آلراء طلبته، وموضوعيته وسعة أفقه
ولعل من نافلة القول أن دافعية الطلبة تتعلق بخصائص شخصية وقدرات وأساليب عقلية، ومن بني 

الثقة بالنفس واالنبساطية والثبـات االنفعـايل وامـتالك اتجاهـات ايجابيـة نـح الـتعلم : خصائص الشخصية
  والتفاعل الشخيص الجيد مع نشاطات
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ملدرسة، أما القدرات واألساليب املعرفية العقلية فتتمثل باملرونـة الفكريـة واالسـتدالل بشـقيه االسـتقرايئ ا 
أساليب عدم التصلب والتأمل واالسـتقالل االستنباطي والقدرة عىل مواجهة املشكالت، هذا فضالً عن توافر 

  . عن املجال والتعقيد املعريف
  :اض دافعية الطلبة نحو التعلم هيوقد بني األسباب التي تتعلق بانخف

 .ضعف الكفاءة العلمية لبعض املدرسني -1
 .كرثة عدد الدروس يف اليوم الواحد -2
 .ضعف الشعر باملسؤولية لدى الطالب -3
 .ال تتوفر العدالة يف توزيع الدرجات لدى بعض املدرسني -4
 .ضعف املستوى االقتصادي لبعض األرس -5
 .هضعف رغبة الطالب يف التخصص الذي قبل في -6
 .ضعف الرتابط بني املناهج النظرية والعملية -7
 .شعور الطالب بأن الدراسة ال تحقق طموحاته -8
 .قلة السفرات والنشاطات االجتامعية -9

  . ضعف العالقة بني الطالب واملدرس - 10
  

مشكالت املراهقني والشباب يف املرحلة الثانوية والضغوط النفسية التي يتعرضـون 
  : لها

      

سنة من املراحل املهمة يف حياة اإلنسان وذلـك )  19 – 13(التي متتد من عمر تعد مرحلة املراهقة 
ألن املراهق ليس بالطفل كام أنه ليس بالرجل، فهو ينتقل يف هذه املرحلة من طور يكون فيه معتمداً عىل 

  .الغري إىل طور يعتمد فيه عىل نفسه
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 (Aronodl Gesell)                   إن مرحلة املراهقة ومرحلة الشـباب كـام سـامها ارنولـد جـازل

إىل أن هذه املشكالت كثرية ومتنوعـة تسـتلزم  (Garrison)مليئة بالصعاب واملشكالت، وقد أشار كارسون 
  . تشخيصها بغية اتخاذ اإلجراءات املناسبة بصددها

  : ومهام يكن من أمر فيمكن أن نصنف مشكالت املراهقني والشباب يف املجاالت اآلتية
  

  املجال األرسي – أوالً
  :ويتمثل يف 

1  النقد الكثري للمراهق من الوالدين. 
2   معاملة املراهق كطفل . 
3   تفضيل بعض األخوة عىل املراهق . 
4  معاملة املراهق بقسوة . 
5  تدخل األرسة يف أمور الشاب الشخصية. 
6  قلة املرصوف اليومي. 
7   معارضة األرسة للتخصص الذي مييل إليه املراهق . 
8  دينانفصال الوال. 

  
  

  املجال املدريس  –ثانياً 
      

  :ويتمثل يف 
 . الخوف من االمتحانات -1
 .ضعف تركيز االنتباه أثناء القراءة -2
 .توفر العالقة بني املراهق ومدرسيه وزمالئه -3
  .قلة النشاطات االجتامعية داخل املدرسة -4
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 .صعوبة بعض املناهج الدراسية -5
 . صعوبة الصول من وإىل املدرسة -6

  

  ل النفيساملجا –ثالثاً 
      

 .الشعور بالقلق الزائد -1
 . الشعور بالخجل الزائد والحساسية من اآلخرين  -2
 .املعاناة من اإلحباط والرصاعات املستمرة -3
 . شعور املراهق بأنه عنيد جدا  -4
 .الشعور بصدمة عاطفية -5
 .شعوره بأنه عصبي املزاج -6
 .تراوده احالم مزعجة -7
 .الخوف الشديد من املستقبل -8
  . عدم ميل الجنس االخرالتفكري الشديد ب -9

  

  االجتامعي  –املجال االقتصادي  –رابعاً 
      

 .ضعف املستوى االقتصادي ألرسة املراهق -1
 .تحكم األرسة يف اختيار رشيك الحياة -2
 .كرثة أوقات الفراغ -3
 .قلة عدد األصدقاء يف منطقة السكن -4
 .قلة النوادي الرياضية واالجتامعية يف منطقة السكن -5

  

  

  الصحياملجال  –خامساً 
      

  .اإلصابة بأمراض مزمنة -1
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 .تسوس األسنان -2

 .ظهور حب الشباب -3

 .قلة النوم -4

 .اإلصابة بالصداع -5

 .الشعور بعدم تناسق أعضاء الجسم -6

  الضغوط النفسية التي يتعرض لها الشباب
      

بأنها تهديدات أو توقع الشباب ألخطار مستقبلية ستؤثر عىل  (Stress)تعرف الضغوط النفسية 

  .كهم وعىل استجاباتهم الفسيولوجيةخرباتهم وسلو 

والضغوط النفسية ماهي إال مشكالت أو صعوبات يتعرض لها الشخص يف حياته وتسبب له توترات 

  .وتهديدات مام يؤثر عىل سلوكه وعالقته وطموحاته املستقبلية

وعىل أية حال فإن استمرار تعرض الشخص للضغوط سواء أكانت من بيئته الداخلية أم بيئته 

خارجية مع فشل هذا الشخص يف التعامل معها ستسبب له التعب واإلجهاد العصبي وقد تسبب له ال

  .املوت يف بعض األحيان

وإذا كانت تهديدات الحياة ميكن أن ترتبط بتقدم اإلنسان يف العمـر أو مـوت الـزوج أو الزوجـة أو 

أو نفسية أخرى، فإن هناك أساليب  اإلصابة بأحد األمراض املستعصية أو أية ضغوط اقتصادية أو اجتامعية

  : للتعامل مع هذه الضغوط ميكن حرصها يف ثالثة أنواع وهي

 .ويتمثل يف السيطرة عىل الحدث الضاغط:  التعامل املعريف .1

 .ويتمثل يف محاولة التعامل املبارش مع املشكلة: التعامل السلويك .2

  .ويتمثل يف محاوالت الشخص لتجنب املشكلة: التعامل التجنبي .3
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ومهام يكن من أمر فإن طبيعـة األحـداث والضـغوط والسـيطرة عـىل السـلوك تختلـف بـاختالف  

  :األشخاص الذين ميكن أن نصنفهم يف مجموعتني

وتتمثل مبجمعـة ذوي مركـز السـيطرة الـداخيل وفيهـا يـؤمن الشـخص بقدراتـه :  املجموعة األوىل .1

بـؤ بـه وكـذلك السـيطرة عـىل املواقـف الضـاغطة وقابلياته يف السيطرة عىل سـلوكه وإمكانيـة التن

 .باالعتامد عىل نفسه وخرباته يف مواجهتها والتصدي لتلك املواقف املشكالت الضاغطة

وتتمثل مبجموعة ذوي مركز السيطرة الخارجي، وفيهـا يـؤمن الشـخص ويعتقـد :  املجموعة الثانية .2

تمكن مـن التنبـؤ بسـلوكه وضـعف بسيطرة اآلخرين والحظ والصدفة عىل سلوكه وبالتايل عـدم الـ

  . قدرته يف مواجهة املشكالت واألحداث الضاغطة
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  املدرس الناجح والبيئة الصفية

  

@M أهمية املدرس يف العملية الرتبوية 

@M  خصائص املدرس الناجح. 

@M  اعداد املدرس واألدوار التي يقوم بها. 

@M البيئة الصفية. 

@M مشكالت املدرسني. 
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  أهمية املدرس يف العملية الرتبوية
    

يعد املدرس أحـد األطـراف األساسـية يف العمليـة الرتبويـة والعامـل األسـايس يف تحديـد محرجاتهـا، 
وحيث أن التعليم أو التدريس هو ركيزة بناء البرش وهم القامئون واملستفيدون من عمليات التنميـة، فـإن 

  .إىل حد كبري يف صياغة الواقع واملستقبل موقع املدرس أو املعلم ودوره يؤثر
وإذا كانت األمم الحية تقاس مبـدى مـا تقدمـه لإلنسـان مـن عطـاء وإشـعاعات فكريـة وحضـارية 
وعلمية، فإن األمة العربية تقع يف مقدمة هذه األمم، وتاريخها الحضاري الرثي خري شاهد عىل ذلك، ولعـل 

: ة العربية بالعلم والعلامء واملعلمني وتبيان فضلهم قوله تعـاىلمن أروع األمثلة والشواهد عىل اهتامم األم
قـل هـل يسـتوي الـذين يعلمـون : (وقوله تعـاىل) يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات(

كام تتجسد مكانة املعلم االجتامعية ودوره يف الحيـاة بـأبهى وأروع صـورة مـن خـالل ) والذين ال يعلمون
ال خري يف من كـان مـن أمتـي لـيس (أيضاً ) ص(وقوله ) بعثت معلامً  إمنا) (ص(ل العظيم محمد قول الرسو 

  ). بعامل أو متعلم
ويف الوقت الحارض يواجه املجتمـع العـريب شـأنه شـأن الكثـري مـن املجتمعـات الناميـة الكثـري مـن 

ؤسسـاتها واملدرسـون أو التحديات التي تفرضـها متغـريات العرصـ،  وهنـا يـربز الـدور الحيـوي للرتبيـة وم
  . املعلمون يف مواجهة هذه املشكالت أو التحديات التخاذ اإلجراءات املناسبة بصددها

وعىل أية حال فإن املدرس هو حجر الزاوية يف العملية الرتبوية ونجاحها يف تحقق أهدافها، والعامل 
  . إىل حيز الواقع امللموس اإليجايب الذي يجسدها وينقلها من مجال املطامح النظرية أو التطلعات
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  خصائص املدرس الناجح
    

العلمية إىل أن هناك خصائص أساسية للمدرس الناجح منها ما يتعلـق الدراسات والبحوث أوضحت 
بالجانب الجسمي ومنها ما يتعلق بالجانب النفيس فضالً عن الجوانب االجتامعية واألخالقية األخـرى، وإن 

  : من أهم هذه الخصائص هي 
 .حب املهنة وإميان املدرس برسالته -1
 .الثقة بالنفس  -2
 .الشخصية القوية -3
 .الشعور باملسؤولية -4
 .الروح الجامعية -5
 .العدالة واملوضوعية يف التقويم -6
 .النضج الجسمي العقيل واالنفعايل -7
 .التفاؤل والحيوية -8
 .الحيوية والنشاط واالنتظام -9

 .امليل إىل التطوير يف مجال تخصصه - 10
 .لدقةالصرب والتحمل وا - 11
 .التأهيل العلمي والرتبوي - 12
 . السالمة من العيوب والعاهات الجسمية - 13
 .العالقة الودية مع الطلبة - 14
 .الدقة والنظام والذكاء - 15
 .القدوة الحسنة أو النموذج للطلبة - 16
 .التوافق النفيس وامتالك صحة نفسية جيدة - 17
  .املشاركة يف حل مشكالت الطلبة - 18
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 .العطف عىل الطلبة والتعاون معهم - 19
 .نة البدئيةالحصا - 20
  

  اعداد املدرس واألدوار التي يقوم بها 
    

  : أوضحت األدبيات النفسية والرتبوية أن أبعاد اعداد املدرس تتمثل يف اربعة أبعاد وهي 

  :البعد األكادميي - 1
ويتمثل هذا البعد يف أن يكون املدرس معداً ومتسلحاً بدرجة عالية من الشمول والتعمق يف ميدان   

  .رسالته عىل أفضل صورة ممكنة تخصصه حتى يؤدي

  :البعد املهني  - 2
    

ويتمثل هذا البعد يف إمداد املدرس بالثقافة النفسية والرتبوية ملطالب النمو يف كل مرحلة فيام 
  .يتعلق باملناهج وطرائق التدريس واألهداف الرتبوية

  :البعد الثقايف - 3
    

ا العامة وأن يكون له موقف منها ويتمثل يف إملام املدرس بجوانب الحياة ومشكالتها والقضاي
  .ينسجم مع مصلحة مجتمعه وأمته

  :البعد الشخيص واالجتامعي - 4
    

ويتمثل هذا البعد يف أن يكون املدرس قدوة حسنة لطلبته حتى ينعكس ذلك عىل سلوكهم وذلك 
 من خالل حيويته، ودقيق يف توقيتاته ومنتظم يف حضوره ومرح، ولبق يف الحديث ويحرتمه العاملون

  . الخ ..... معه 
  : ي يقوم بها فيمكن حرصها باآليت هذا عىل الصعيد اعداد املدرس أما عىل صعيد األدوار الت
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 : املعلم موجه للطلبة من الناحيتني النفسية واالجتامعية  - 1

ويتمثــل هــذا الــدور يف توجيــه الطلبــة ملواجهــة مشــكالتهم ومــا يتعرضــوا إليــه مــن احباطــات 

 .األرسية واالجتامعية  وتناقضات يف حياتهم

  :املدرس موجه لعملية التعلم - 2

ويتمثل هذا الدور بأن ال يقترص املدرس عىل حشو أدفعه الطلبة باملعلومات ألنها متغـرية وإمنـا 

  . ميد الطالب بالطريقة أو املنهج الذي ميكنه من فهم املادة ووظيفتها

  :املدرس ناقل للرتاث الثقايف - 3

  .بصيغة النقل وإمنا بصيغة التحليل والتفاعل والحفاظ عىل الهوية ويتمثل هذا الدور ليس فقط

  :املدرس عضو يف جامعة املدرسة - 4

ونعني بهذا الدور هو مشاركة املـدرس الفعالـة يف جميـع أنشـطة املـدرس سـواء أكـان ذلـك يف 

  .داخلها أم يف خارجها

  :املدرس مواطن يف املجتمع - 5

ة بأهـداف املجتمـع مـن خـالل عمليـة التعلـيم ونعني به أن املدرس مسؤول عن توعيـة الطلبـ

  . الخ  ....ونشاطاته يف مجالس اآلباء واملعلمني
  

  البيئة الصفية
  

الصف أو املكان الذي تقوم عليه املدرسة بوظيفتها األساسية يف تسـهيل عمليـة الـتعلم : ويقصد بها

  . يف العلمية الرتبويةالتي يشرتك فيها املدرس والطالب واملنهج باعتبارهم األركان األساسية 
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وليك تكون البيئة الصفية وسـيلة فعالـة يف تحقيـق السـلوك املرغـب لـدى الطلبـة نشـري إىل بعـض 

  : االقرتاحات 
يبذل املعلم ما بوسعه إلشـباع حاجـات الطلبـة النفسـية املتمثلـة بالحاجـة إىل األمـن واالنـتامء  أن -1

 .والحب والتقدير واالحرتام
 . ملنافسة الجامعية والتعاون بني الطلبة يف انجاز املهامتا أسلوبيشجع املدرس  أن -2
 .أن يشعر الطالب باهتامم املدرس به وتنمية قدراته وشخصيته إىل أقىص حد ممكن -3
 .أن يهتم بأساليب اإلرشاد والتوجيه الرتبوي -4
 .إشغال الطلبة مبهام نافعة ومثمرة وإثارة دافعيتهم إىل التعلم -5
 .رة يف ضبط الصف، وأن يتجنب أساليب التهديد والوعيداستخدام أساليب منظمة ومؤث -6
  . أن يكون املدرس منوذجاً يحتذى به من قبل الطلبة -7

  

وإذا كان املدرس هو النموذج واملصدر األسايس للمعلومات ولالتجاهـات الفكريـة وذات تـأثري كبـري 
اسية التـي يشـارك فيهـا املـدرس يف الصحة النفسية للطلبة، فإنا نشري يف هذا املجال إىل بعض املهامت األس

  : خالل يوم درايس وهي
االهتامم بطريقة عرض األفكار واالستعانة بوسائل االيضاح األخـرى يف عـرض األفكـار العلميـة عـىل  -1

 .الطلبة
توجيه طاقات الطلبة للعمل املنـتج عـن طريـق جعـل املنـاهج جذابـة واسـتخدام نظـام الحـوافز  -2

 .واملكافآت
 .الخلل لدى الطلبة والعمل عىل حلها قدر اإلمكانتشخيص مواقع القصور و  -3
أن يعطي املدرس منوذجاً سلوكياً للطلبة، فقد ثبت من الدراسات بأن املعلم العـدواين مييـل طلبتـه  -4

  . ألن يبدو نسبة عالية من السلوك العدواين
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 .املساعدة عىل تحديد األهداف الرتبوية وتجسيدها عىل أرض الواقع -5
لقيم املرغوبة لدى الطلبة لـيك يتفـاعلوا فكريـا واجتامعيـا مـن أجـل مسـاعدة تنمية االتجاهات وا -6

 . بعضهم البعض وتنمية قدرتهم عىل اتخاذ القرارات املستقلة
الـخ، وقـد أشـارت الدراسـات ....اإلدارة الروتينية للفعاليـات والتـي متثـل بتوزيـع األوراق والـدفاتر -7

من وقت الدراسة، بيد أن %) 10(فيها مدة تزيد عن  العلمية إىل أن املعلم الكفء ينبغي أال يقيض
 .من ذلك الوقت% 50املعلم غري الكفء يقيض ما يزيد عن 

  
أما ما يتعلق بكفاءة املـدرس فلقـد أشـارت الدراسـات والبحـوث العلميـة إىل أن املقيـاس الصـحيح 

أخـرى لهـا ارتبـاط بهـذا لكفاءة املدرس يعتمد بالدرجة األساس عىل تحصيل طلبته، بيد أن هناك متغريات 
  :التحصيل منها

وضوح أسلوب التدريس وتغريه مـن قبـل املـدرس وحامسـه وتوجهـه الجـدي نحـو انجـاز املهـامت  -1
 .التدريسية

 .اتاحة الفرص للطالب للتعلم -2
عدم نقد املدرس لطلبته نقداً سلبياً، ألن الدراسات أوضحت أن هناك عالقـة سـلبية بـني هـذا النقـد  -3

 .وتحصيل الطلبة
 .ستخدام املدرس ألفكار طلبته مبا ينشطهم ويعزز سلوكهما -4
 .إننا نستطيع أن نحكم عىل كفاءة املدرس من خالل تفاعله اإليجايب مع الطلبة -5
  

  مشكالت املدرسني
  

أوضحت الدراسات والبحوث العلمية األجنبية منها والعربية أن مشكالت املدرسني ميكن أن تصـنف 
  :يف املجاالت اآلتية
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  املشكالت األكادميية واملهنية –أوالً 

  

 . ضعف اعداد املدرس علمياً وتربوياً  -1
 .االقتصار عىل طريقة املحارضة دون الطرق التدريسية األخرى يف عرض املادة الدراسية -2
 .ضعف الرتابط بني املناهج النظرية والتطبيقية -3
 .ضعف العالقة بني املدرس والطلبة وبينه وبني زمالئه واإلدارة املدرسية -4
  .استخدام أساليب العقاب وإهامل اساليب التعزيز الرتبوية يف عملية التعلم -5
  

  االجتامعية  –املشكالت االقتصادية  –ثانياً 
  

 .ضعف موارد العيش وعدم تلبيتها للحاجات األساسية للمدرس -1
 .انخفاض املكانة االجتامعية للمدرس -2
 . صعوبة الوصول من وإىل املدرسة -3
 .دائم صعوبة الحصول عىل سكن -4
 .ال يقدر املجتمع مهنة التدريس حق قدرها -5
 .قلة النشاطات العلمية والرتويحية داخل املدرسة وخارجها -6

  

  املشكالت النفسية  –ثالثاً 
  

 . الشعور باإلحباط واليأس  -1
 .ضعف تحمل املسؤولية -2
 . ضعف االشرتاك يف القرارات التي تتعلق مبهنة التدريس  -3
  .الشعور بالتسلطية والعدوانية -4
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 .ضعف التوافق النفيس واالجتامعي -5

 .املعاناة من كرثة أوقات الفراغ -6
  

  : وملعالجة هذه املشكالت نقرتح ما يأيت 
  

 .العناية بأساليب اختيار املدرس واالهتامم به كاالهتامم بأساليب اختيار األطباء واملهندسني -1

يقتصد عىل أسلوب االمتحانات التأكيد عىل معرفة وإملام املدرس بأساليب التقويم الحديثة بحيث ال  -2

 .كام هو شائع يف بعض املدارس

اســتخدام املدرســني لطرائــق التــدريس الحديثــة يف امليــدان التعليمــي كاســتخدام طريقــة املناقشــة  -3

 . وأسلوب حل املشكالت

 .يف املجتمع اإلمنائيةالعمل عىل ربط الخطط الرتبوية بأعداد املدارس مع الخطط  -4

 . الوافدة والحيلولة دون ترسبها إىل عقول الطلبة أليدلوجياتلرضورة تصدي املدرسني  -5

 .املهني وإعدادهاملوازنة بني أعداد املدرس العلمي  -6

 .دور املدرس وقيمته يف املجتمع يف املناهج الدراسية ووسائل اإلعالم املختلفة إبراز -7

.  ملرموقـة يف املجتمـع املكانـة االجتامعيـة ا وإحاللهـماالهتامم بتحسـني أوضـاع املدرسـني املعاشـية  -8

  ) 1999: الداهري صالح حسن(

  

  :بعض من تجارب التعلم
  

ليك يتضح كيف تصمم تجارب وتنفذ نعود إىل تجربة نورلديت السابقة فلقـد أحرضـ قطـة جائعـة 

  ووضعها يف قفص ميكنها الخروج منه لو ضغطت عىل رافعة
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افة ال ميكن للقطـة بلوغهـا لـو مـدت ووضع الطعام خارج القفص ولكن عىل مس. موجودة بداخل القفص 

يدها من بني القضبان عند وضـع القطـة داخـل القفـص أخـذت تـدور داخلـه وتتحـرك حركـات عشـوائية 
بعد فرتة زمنية طويلة ضغطت عىل الرافعـة بالصـدفة . وتحاول مد يدها خارج القفص للوصول إىل الطعام

ضعها يف القفـص مـرة ثانيـة فقامـت بـنفس فانفتح الباب وخرجت لتحصل عىل الطعام أخذها املجرب وو 

الحركات العشوائية ولكن لفرتة أقرص ثم ضغطت عىل الرافعة لتخرج وتحصل عىل الطعام بتكـرار وضـعها 
داخل القفص عدة مرات وخروجها منه أصبحت ال تستغرق وقت طويال للضغط عىل الرافعة والخروج من 

  :من التجربة يتضح اآليت. القفص

ة جائعة ما حاولت الخروج مـن القفـص، أي أن دافـع الجـوع كـا يحركهـا ويوجههـا ويـنظم لو مل تكن القط - 1

  .ومن هنا فإن من رشوط إجراء تجارب التعلم وجود الدافع لدى الكائن. سلوكها
لو مل يكن الطعام موجوداً خارج القفص وتستطيع القطة رؤيته ملا حاولـت بلوغـه، فالطعـام هـو الهـدف  - 2

ومن هنا فإنه مـن رشوط إجـراء تجـارب الـتعلم وجـود هـدف . ه إلشباع الدافعالذي سعت القطة لبلوغ

وهذا الهدف قد يكـون ماديـاً كالطعـام يف . يسعى الكائن لبلوغه للتخلص من التوتر الذي يستثريه الدافع

 .تجربة ثورنديك أو معنوياً كبلوغ مستوى معني من األداء

يعوق القطة عن بلوغ هدفها هـذا فضـالً عـن أنهـا مل  وجود عائق يحول بني القطة والطعام فالنقص كان - 3

تكن تعرف كيف تفتحه أي أنه من رشوط إجـراء تجـارب الـتعلم وجـود العـئ الـذي يحـول بـني الكـائن 

وقد يكون هذا العائق فرتة زمنيـة أو عـدم . وهدفه مام يدفعه إىل القيام باستجابات متعددة عىل العائق
 .و حلهامعرفة طريقة التخلص من املشكلة أ 

  قيام القطة باستجابات متعددة للتغلب عىل العائق وللوصول إىل الهدف الذي تسعى - 4
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وعىل هـذا . هذه االستجابات منها ما يساعد عىل الوصول إىل الهدف واستبعاد ما عداها. إليه 
فإن من رشوط إجراء تجارب التعلم تحديد املظـاهر السـلوكية التـي سـتالحظ ونسـجل كيـف 

 .يتم ذلك
من التجربة أن القطة استبعدت الحركات العشوائية واحتفظت باالسـتجابات الناتجـة التـي تـؤدي يتضح  - 5

أي أن حـدوث القطـة . وقد أدى هذا إىل نقص الزمن الـالزم للوصـول إىل الهـدف. إىل الخروج من القفص
يكـون  كان يقاس بالزمن وعىل هذا فإنه من رشوط إجراء تجارب التعلم تحديد أسلوب قياس التعلم هل

 .باختصار الزمن بنقص عدد الحركات أم بأساليب أخرى
يستلزم إجراء التجارب تهيئة الكائن الحـي للظـروف التـي سـتجرى فيهـا التجربـة، فـالظروف التجريبيـة  - 6

وحتى ال تتدخل العوامل الخاصـة بـاملوقف . تختلف عادة عن الظروف العادية التي يعيشها الكائن الحي
ة تـؤثر عـىل األداء بالنسـبة للحيـوان ميكـن أن يـتم ذلـك بـأن نـرتك الحيـوان التعليمي كمتغريات جديـد

حتـى . ليتجول يف القفص الذي سيجلس فيه أثناء التجربة أو داخل الجهاز املعـني الـذي سيسـتخدم معـه
أما تجارب اإلنسان فيمهد لها بإعطـاء املـتعلم فكـرة .. إذا عمد إليه عند التجربة ال يكون شيئاً جيداً عليه

 .هو نوع األجهزة واألدوات التي ستستخدم معه. عن الظروف التجريبية واملطلوب منه عمله متاماً 
والفـرتات . تحديد خطوات تنفيذ التجربة ففي تجارب االرتباط الرشطي ال بد من تحديد أنواع املثريات وعـددها - 7

ذات معنـى أم (لـوب حفظهـا ونوعهـا ويف تجارب التذكر يلـزم تحديـد املـادة املط. الزمنية بينها وكيفية تقدميها
بعـد (ومتـى يـتم تسـميعها ) عىل فرتات متباعدة أم يف جلسـة واحـدة(وطريقة حفظها ) صامء، غري ذات معنى

  ).الحفظ مبارشة أم بفرتة أم بفرتات زمنية متفاوتة أطول
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  :قياس التعلم
  

علم حركيـاً اختلفـت تستخدم وسائل متعددة لقياس التعلم تختلف حسب ما يتعلم فـإذا كـان الـت
  مقاييسه عام كان معرفياً أو وجدانياً 

  :ومن أنواع مقاييس التعلم
وتظهر يف اختصار الزمن الالزم ألنها، عمل معني مثل الخروج من القفص أو اجتياز متاهـة  :الرسعة -1

  .عىل شكل معني

التي كان يقـع فيهـا أي نقص الحركات العشوائية وثبات االستجابات الصحيحة، أو نقص األخطاء  :الدقة - 2

 .املتعلم مثل نقص األخطاء أثناء الكتابة عىل اآللة الكاتبة نتيجة للتدريب

يقصد بها أداء العمل برسعة ودقة من التكيف الرسيع للتغريات الطارئة فالسائق املـاهر ال  :املهارة -3

طيع التكيف الرسـيع يستغرق وقتاً طويالً إلدارة السيارة وال يرتكب أخطاء كثرية أثناء القيادة ويست
 .لتغريات الطرق والختالف أنواع السيارات التي يقودها

يقصد بها عدد املحاوالت التي يقوم بها الكائن حتى يحدث التعلم  :عدد املحاوالت الالزم للتعلم -4

محاوالت فقط  10مرة لحفظها بينام يحتاج آخر إىل  30مثل حاجة الشخص إىل قراءة قطعة الشعر 
 ).1987الحميد نشوايت عبد . (لحفظها
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  :أنـــواع التــعـــلم
  

عند تعريف التعلم يف الفصل السابق بينا أن من خصائص الـتعلم الشـمول مبعنـى أن تغرياتـه غـري 

. فقد يكون التغري يف السلوك معرفياً أو حركيـاً أو وجـدانياً . قارصة عىل جانب واحد من السلوك دون اآلخر

إال أن هذا ال يفقد السلوك وحدته الكلية بناء عىل . عرفياً أو حركياً أو وجدانياً إال أن هذا ال يفقد السلوك م

  :ذلك يثار السؤال اآليت

  هل ميكن القول بوجود أنواع منفصلة من التعلم؟
إن كثرياً من الخلط فيام يـرى أوزابـل يف فهـم طبيعـة الـتعلم قـد ينـتج مـن تصـور أن للـتعلم أنواعـاً منفصـلة 

ولكن ميكن تصور هذه األنواع كام يرى ماركس عىل بعد متصـل واحـد يبـدأ مـن االسـتجابة الظـاهرة  .مختلفة الكيفية

  .الواضحة الرصيحة وميتد حتى االستجابة الخفية غري الواضحة الضمنية
  

  تعلم    التعلم      التعلم   التعلم       التعلم باالستبصار

  إدراك العالقاتاملهارات الحركية االشرتاطي اللغوي املعريف أو 

  االستجابة الخفية                                  االستجابة الظاهرية

  
  

يقوم هذا التصور عىل أساس نوع االستجابة السائدة يف التعلم فقد يكـون االعـتامد عـىل العضـالت 

كام يف اكتساب املهارات الحركيـة وقـد يكـون االعـتامد عـىل اسـتخدام األلفـاظ والرمـوز كـالتعلم اللغـوي 
  .واملعريف

لتحفظات الهامة بالنسبة لهذا التصور أن بعضا من صور التعلم قد تتضمن أكرث من نوع واحـد من ا

  فاكتساب االتجاهات يتضمن. من أنواع التعلم السابقة
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إدراك املنـافع واملضـار إللغـاء حكـم (ومعرفيـة ) رأى الفرد يف إلغاء حكم اإلعـدام مـثالً(استجابات لفظية  
  ).حكم اإلعدام قوالً وفعالً تأييد إبقاء(وحركية ) اإلعدام

فإذا رجعنا إىل البعد السابق لوجدنا أن تعلم املهارات الحركيـة يتضـمن القيـام باسـتجابات ظـاهرة 
أما التعلم باالستبصار فيتضمن القيام . تعتمد عىل استخدام العضالت، وأداء الحركات التي يسهل مالحظتها

التفكري واملشكلة وتحليلهـا إىل عنارصهـا وإدراك العالقـات باستجابات داخلية ال يسهل مالحظتها مبارشة ك
  .بينها وغري ذلك من العمليات العقلية التي ال تدرك مبارشة بل بآثارها كام تظهر يف القيام بحل املشكلة

فـالتعلم . أما األنواع الثالثـة الباقيـة فتفـتح فـيام بـني تعلـم املهـارات الحركيـة والـتعلم باالستبصـار
وهـذه االسـتجابات قـد تكـون واضـحة . عىل الربط بني عـدة مثـريات واسـتجابات متعـددة الرشطي يقوم

رصيحة مثل رفع الحاممة لرأسها عند مستوى معني أو ضغط الفأر عىل رافعة للحصول عىل الطعـام، وقـد 
       إال أن هـذا النـوع مـن الـتعلم يقـوم أساسـاً عـىل الرابطـة املثـري. تكون خفية داخلية مثل سيالن اللعـاب

  .ولذلك فإنه أقرب ما يكون إىل قطب االستجابة الظاهرة. االستجابة يف سلوك قابل للمالحظة
لوجدنا أن الشخص يتلقى مثرياً لغوياً واضـحاً ) تعلم املفردات واملعاين(فإذا انتقانا إىل التعلم الغوي 

ومات السابقة وربط بينهـا رصيحاً ثم يقوم بعمليات عقلية متعددة من تحديد للخصائص واستدعاء للمعل
  .وغري ذلك حتى يصدر االستجابة الواضحة، لذلك فإنه يقع يف منتصف البعد بني قطبي االستجابة

فإذا انتقلنا إىل التعلم املعريف واالستبصار لوجدنا أنهام أكـرث قربـا لقطـب االسـتجابة الخفيـة، إذ يتلقـى 
تجمــع بيــنهام خصــائص مشــرتكة ويــدرك أوجــه الشــبه الكــائن املثــريات املختلفــة فيحــاول تصــنيفها يف فئــات 

  .واالختالف بينها، ثم يحاول إدراك العالقات بينها مكوناً تصنيفات أعم وهكذا
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إال أن هذه األنواع ال تعنى أن السلوك ليس وحدة كلية والدليل عىل ذلك أن تعلم املهـارات الحركيـة 

إال أن هــذا ال مينــع أن يتضــمن . لحركيــة الظــاهرةبــالرغم مــن أن االســتجابة الســائدة فيــه هــي االســتجابة ا
مثل معرفتنا للعالقة بني حركـة القـدم وحركـة . استجابات غري واضحة مثل إدراك العالقة بني مكونات املهارة

ـى وأثـر ذلـك عـىل  بدال العجلة ووضع اليدين والبدن وتآزر العني وحركة القدم اليمنى وحركـة القـدم اليرس
عىل رسعة الدراجـة وعمومـاً مقاسـة باملسـافة املقطوعـة يف فـرتة زمنيـة محـددة أو رسعة دوران العجالت و 

التآزر بني حركة اليدين والساقني والـرأس والتـنفس أثنـاء السـباحة وذلـك باإلضـافة إىل معرفتنـا اللفظيـة أو 
  .العملية بقانون الطفو

لقـد أجـرى الجشـطلت تجـاربهم عـىل والدليل الثاين ينبع من تجارب التعلم باالستبصـار وإدراك العالقـات ف
حـاول القـرد الوصـول . القرود إذ قدموا لقرد جائع مجموعة من العيص متفاوتة األطوال ووضعوا املوز خارج القفص

فجلس يلعـب بالعيصـ وفجـأة إدراك العالقـة . إىل املوز باستخدام يده فقط ثم باستخدام إحدى العيص ولكنه فشل
مـن هـذه التجربـة يتضـح أن الـتعلم كـان . معا ليكونا عصا طويلة توصله إىل غايتهبني عصوين أي إمكانية وصلهام 

طـول  -طـول ذراع القـرد -املسافة بـني املـوز والقفـص –املوز  –القفص (باإلدراك املفاجئ لعالقات بني أجزاء املجال 
بوصـل العصـوين ببعضـهام ثم أعاد تنظـيم أجـزاء املجـال ) عالقتهام بيده -عالقة العصوين ببعضهام -ذراعه بالعصا

يف هذا النوع من التعلم كان االستبصار هو االستجابة الغالبة ولكـن القـرد مل يكـن . بحيث يستطيع الوصول إىل املوز
  .ليصل إىل االستبصار دون اإلمساك بالعصا وتجربتها يف الوصول إىل غايته

ا هـو إال تقسـيم تعسـفي مام سبق يتضح أن السلوك وحدة كليـة وأن تقسـيم الـتعلم إىل أنـواع مـ
مصطنع ليسهل دراسة ظواهر التعلم املختلفة وتنظيم املواد العلمية التي تجمع تحقيقاً لالستفادة العلمية 

  )1984:منصور طلعت( .والعملية املنظمة منها
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  :نــظريــات التعــلــم
صعوبة والغمـوض إن من أهم ما واجه علامء النفس هو تفسري حصول عملية التعلم ونظراً لهذه ال

  :فقد كرثت فيها اآلراء ولكن هذه اآلراء رغم كرثتها فقد احتواها اتجاهان

وهي ترى أن الـتعلم يحصـل بسـبب قيـام تـرابط فسـلجي وتشـمل نظريـة  :النظريات الرتابطية .1

ونظرية املعلم لثورندايك املعروفة بنظرية التعلم . التعلم لبافلوف املعروفة بنظرية التعلم الرشطي
  .وسنقوم برشحها موجزاً بعد قليل. حاولة والخطأبامل

وهي أن ترى عملية التعلم تتم عن طريق استخدام العقل أي تـتم عـن  :نظريات الفهم واإلدراك .2

 .طريق التنظيم واالستبصار قبل أية خطوة من خطوات التعلم

  :النظريات الرتابطية  . أ
يـتعلم الفـرد شـيئاً جديـداً غـري  ويعني التعلم الرشطي أن هنـاك رشطـاً لـيك :التعلم الرشطي  .1

فالطعام منبه طبيعي لسيالن لعاب الكلب أما دق الجرس فمنبه غري . طبيعي هو ارتباطه باليشء الطبيعي
طبيعي لسيالن لعاب الكلب فإذا دق الجرس أمام الكلب ال يسيل لعابه وألجل أن يتعلم سيالن لعابه عنـد 

الطعام وهذا االرتباط ال يكون عقلياً ولكن يحصـل فسـلجياً دقه الجرس يشرتطان يرتبط دق الجرس برؤية 
فالكلب الذي خضع لعملية التعلم املذكورة يسيل لعابه ال إرادياً مبجرد سامع الجـرس، وهكـذا الحـال مـع 
الطفل الصغري الذي يخاف من الطبيب فالطبيـب منبـه غـري طبيعـي لخـوف الطفـل ولكـن ارتبـاط رؤيـة 

  .الطفل الخوف من الطبيب ويطلق عىل هذا النوع من التعلم بالتعلم الرشطيالطبيب بزرق اإلبرة تعلم 
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تبني مام سبق أن التعلم ظاهرة معقـدة متشـابكة العوامـل تكـاد تشـمل حيـاة اإلنسـان والحيـوان كلهـا، إذ 
يشمل جميع جوانـب السـلوك، ولـذلك اختلفـت النظريـات يف دراسـته ويف وضـع املبـادئ والقـوانني التـي تحكمـه 

 .ويدل عىل ذلك التعدد التخطيط الثاين الذي وضعه النزر وذكره تشيلد. فرسهوت

  :يقوم التخطيط التايل عىل محورين هام
  .املعرفية -)السلوكني(الرتابطية  -1
 .دور الكائن يف االستجابة للمثريات -2

 املثـري        وعىل املحور األول توجد مجموعة وجهات نظر السلوكية التي ترى أن التعلم يقوم أساساً عىل
وميتد املحور حتى وجهات النظر املعرفية التي تـرى أن الـتعلم يقـوم عـىل أسـاس عـدة عمليـات . االستجابة       

  .عقلية وعىل تكوين بنايات عقلية مستمدة من الخربات التي مير بها الفرد

ف أن وعىل املحور الثاين توجد وجهات النظر التي تدور حول موقف الكائن الحي مـن البيئـة، وكيـ
  .هذا املوقف يرتاوح ما بني السلبية واإليجابية

فأنصار وجهة النظر السلبية يرون أن الكائن ال يتحرك إال بفعل املثري وتسـمى هـذه الوجهـات مـن 
أن الكائن الحي دائم الحركة » اإليجابية«يف حني يرى أنصار وجهات النظر » وجهات نظر رد الفعل« النظر 

  .تهوالنشاط التلقايئ يف بيئ

ولكن يجـب اإلشـارة إىل أنـه عـىل كـال املحـورين . بالجمع بني املحورين أمكن وضع التخطيط التايل
توجد وجهات نظر أخرى تتفاوت قرباً أو بعداً من أحد القطبني، كذلك فإن وجهات النظر املختلفـة يوجـد 

  .بينها درجات متفاوتة من التداخل والتباعد كام سيتضح فيام بعد
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  املعرفية  بني - بني   الرتابطية  

سلوكه كرد فعل 
  للمثري

واطسون 
  ثورنديك هل

-  -  

  الجشطلت  توملان  بافلوف  بني  -بني  

إيجايب نشط 
  تلقائياً 

  بياجيه  النزر  سكرن

  

  محوري توزيع نظريات التعلم

  
اعتباره جامعاً شامالً إال أنه يوضح مدى التنـوع واالخـتالف يف بالرغم من ان هذا التخطيط ال ميكن 

  .وجهات النظر

هذا ونظراً ألنه قد سبق مناقشة تجربة ثورنديك يف التعلم وكذلك إحدى تجارب الجشطلت ووجهة 
  . نظر بياجيه فلن نتناولها بالتفصيل

. مـن تطبيقـات عمليـةولكن نعرض لوجهات نظر بافلوف وسـكرن بقـدر مـن التفصـيل وذلـك ملـا لهـام 
وتوضيحاً ملا سبق اإلشارة إليه من أن علم النفس املعارص سلويك ووظيفي، ثم نعرض بعد ذلـك املالمـح العامـة 

  ).1977فاخر عاقل (. للتعلم باالكتشاف كنموذج للتعلم املعريف

  ):تجارب بافلوف(االشرتاط الكالسييك 
ضم عند الكالب الجائعة فالحظ سـيالن اللعـاب يف األصل كان بافلوف يقوم بتجاربه حول عملية اله

  يف فم الكلب وقبل أن يقدم له الطعام بصورة فعلية وقد كان
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هذا يحصل عند رؤية الكلب للطعام أو عند رؤيته للشخص الذي يقوم بإطعامه وعند سامع الكلب وقـع  
  .أقدام الخادم الذي يقدم له الطعام

الطبيعي لنشاط الغدد اللعابية هو الطعـام ولـيس سـامع  إن هذه الظاهرة أثارت بافلوف ألن املثري
  .ال بد أنها حصلت بسبب ظروف التجربة واالرتباط الذي حدث يف أثنائها. أقدام الخادم أو رؤيته

لقد كانت هذه املالحظات باعثاً دفع بافلوف لتصميم تجارب خاصة لهذا الغرض فوجد عنـد بدايـة 
ي إىل سيالن لعاب الكلب ولكنه عندما اقـرتن بالطعـام أصـبحت لـه التجربة إن قرع الجرس لوحدة ال يؤد

ويف هذه الخالـة يعتـرب الجـرس منبهـا . القدرة عىل إسالة اللعاب حتى وإن مل يكن مصحوباً بتقديم الطعام
رشطياً إما املنبه األصيل وهو الطعام فيطلق عليه املنبه الطبيعـي وتسـمى عمليـة إسـالة اللعـاب بالنسـبة 

  .رس بالفعل املنعكس الرشطيلقرع الج

  :مقومات التعلم الرشطي

يرى العلامء املهتمون بهذا النوع من التعلم أن هناك عوامـل مهمـة يجـب توفرهـا لـيك يـتم فيهـا 
  :التعلم وهي

  .ظهور املثري الطبيعي واملثري الرشطي معاً بالتعاقب الذي ال تتجاوز الفرتة بينهام بضع ثوان .1
ثري الرشطي لعدة مرات وتلعـب الفـروق الفرديـة دوراً هامـاً بالنسـبة لعـدد تكرار املثري األصيل بامل .2

 .مرات التكرار
عدم وجود بعض املثريات القويـة املشـتتة لالنتبـاه يف غضـون فـرتة ارتبـاط املثـري الطبيعـي بـاملثري  .3

 .الرشطي
  .بة للمتعلمعدم تفوق القيمة الحيوية للمثري الرشطي عىل القيمة الحيوية للمثري الطبيعي بالنس .4
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إذا الحظت موقف الطفل الصغري من الطبيب قبل أن يحقنه باملصل وبعد أن يحقنه به نجـد فارقـاً 
فقبل الحقن يكون لطيفاً ودوداً ال يخاف الطبيب ولكن بعد الحقن أصبح الطبيب منفراً مخيفاً مؤملاً . كبرياً 

ارتباطـاً بـني الطبيـب والحقـن، وملـا كـان  أي أنه قد حـدث. وذلك الرتباطه بالحقن الذي سبب لطفل األمل
قد أدى إىل استجابة مؤملة فإن الطبيب أيضاً يصـبح مثـرياً يسـتدعي نفـس االسـتجابة التـي ) كمثري(الحقن 

  .كانت للحقن

ـطي الكالسـييك التـي يعتـرب بـافلوف مـن مؤسسـيها األوائـل  هذا املثال يوضح نظرية االرتبـاط الرش
كانـت . جراحية للكلب استطاع بهـا جمـع    تفـرز أثنـاء إجـراء التجربـة للتحقق من نظريته أجرى عملية

تجاربه تقوم عىل أكرث من مثري يف وقت واحد أو مرتبة ودراسة استجابة الكلب لها إذا كـان تقـدم الطعـام 
لتوضيح تجربة بافلوف تسـري . مصحوباً أو مسبوقاً بصوت جرس ويدرس التغريات الحادثة يف سيالن اللعاب

ن الطعام مثري طبيعي غري رشطي ألنه أصالً يؤدي إىل سيالن اللعاب أما الجرس فهو مثري رشطي ألنه ال إىل أ 
يسيل اللعاب أصالً، وأن إفـراز اللعـاب اسـتجابة للحصـول عـىل الطعـام يعتـرب اسـتجابة طبيعيـة أو فعـالً 

  .منعكساً عري رشطي

لعدة ) م(  -الجرس -مع املثري الرشطي  ) 2م(الحظ بافلوف أنه متالزم تقديم املثري الطبيعي الطعام 
ـطي عـدة  مرات يصبح للجرس القدرة عىل إسالة اللعاب أي يتالزم تقـديم املثـري الطبيعـي مـع املثـري الرش

لة تسمى االستجابة الطبيعية مرات يصبح للمثري الرشطي القدرة عىل إثارة االستجابة الطبيعية يف هذه الحا
املبـدأ األسـايس يف : باسم االستجابة الرشطية ألن سيالن اللعاب يصبح مرشوطاً بالجرس والرسم التايل يوضح

  .النظرية
  

  1جرس م
  سيالن اللعاب        1طعام م
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ـطية يقـوم عـىل أن يسـبق املثـري  كانت تجارب بافلوف تقوم عىل أساس أن تكـوين االسـتجابة الرش

. بفاصل زمني قدره نصف ثانية أو يتـأىت معـه أي يحـدثان معـاً ) الطعام(املثري الطبيعي ) الجرس(رشطي ال
إال أن بـافلوف اسـتطاع تكـوين . وتصدر االستجابة نتيجة لتوقع الكلب للطعام بعد سامعه للجرس مبارشة

ط العكيس ال ميكـن إحداثـه وقد الحظ بافلوف أن االشرتا. رشطية مرجأة باطلة الفاصل الزمني بني املثريين
  .ألنه يقوم عىل تقديم الطعام قبل الجرس مام ال يجعل الكلب يتوقع أي يشء

وجد بافلوف أنه إذا دق الجرس ومل يقدم الطعـام يفقـد الجـرس قدرتـه تـدريجياً عـىل إثـارة إفـراز 
ـطيةأي أنه إذا قدم املثري الرشطي غري متبوع باملثري الطبيعي ال تظهر االسـتج. اللعاب وقـد أطلـق . ابة الرش

ـطي . عىل هذه الظاهرة اسم االنطفاء إال أنه بعد فرتة من الزمن ال يقدم فيها املثري الطبيعـي أو املثـري الرش
تعود االستجابة الرشطية للظهور عند تقديم الجرس فقط وقد سميت هذه الظاهرة باسم العودة التنقائية 

  .فاء أرسع من تكوينه يف أول األمركذلك أمكن إعادة تكوين االشرتاط بعد االنط
كام كـان . أما عن قياس بافلوف للتعلم فلقد اعتمد عىل تقدير كمية اللعاب املفرز أي سعة االستجابة

يقيسه مبقاومة االستجابة الرشطية لالنطفـاء أي اسـتمرار افـراز اللعـاب يف عـدة محـاوالت بـالرغم مـن عـدم 
فلوف كمـون االسـتجابة كوسـيلة أخـرى للقيـاس ويقصـد بكمـون كام استخدم با. تقديم الطعام بعد الجرس

االستجابة الفرتة التي تفصل بني سامع الكلب للجرس وإفـرازه للعـاب، إذ الحـظ أنـه مـع زيـادة عـدد مـرات 
  .اقرتان الجرس بالطعام ينقص كمون االستجابة

ب املـادة التـي يدرسـها إن للتعلم باالرتباط الرشطي تطبيقاته الهامة يف سلوك اإلنسان فالتلميذ يح
والطفل الصغري الذي يرى القطة فيلعب معها ولكنها عنـدما تعضـه وتؤملـه يخـاف منهـا . املدرس اللطيف

  وقد بينت . وتصبح مثريا منفرا مخيفا
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الدراسات أن الطفل ميكن أن يخاف من القطة ومن الحيوانات التي تشبهها إذ يعمم استجابة الخوف عىل 
  .لقطة بل وقد يخاف من أي يشء له فراء يشبه القطةاملثريات املشابهة ل

أخرياً يجب اإلشارة إىل أن كثريا من استجابات اإلنسان قابلة للترشـيط مثـل االسـتجابة الحشـوية أو 
استجابات الجهاز الهضمي واالستجابات االنفعالية ملثريات غـري طبيعيـة كاألمـاكن الفسـيحة أو املغلقـة أو 

  )2008: الداهري صالح حسن(  .يط تطبيقاته يف مجال العالج السلويكولذلك فللترش. املرتفعة

  :دور التعلم الرشطي يف التعلم

يقوم التعلم الرشطي بدور هام يف حياة اإلنسان والحيوان بحيث يدخل يف الكثـري مـن األمـور التـي 
  .يتوقف عليها بقاء الفرد واستمراره وتطورُه ومن أهم ما يذكر يف هذا الصدد

لتعلم الرشطي بـدور هـام يف كسـب العـادات ضـد اإلنسـان والحيـوان فالعـادة مـا هـي إال يقوم ا .1
خـذ عـىل . استعداد الفرد ألن يستجيب إىل عالمات ورموز تنـوب عـن املثـريات واملواقـف األصـلية

سبيل املثال ترويض الحيوان، فإنه يـتلخص يف االستعاضـة عـن املثـريات الطبيعيـة مثـل إطعامـه أو 
فلـيك يـتعلم الـدب . ت ورموز منها الكالم املروض وإشاراته أو مثريات صـناعية أخـرىرضبه بعالما

الرقص عند سامعه املوسيقى يضع املروض لوحـة معدنيـة تحـت كـل قـدم مـن أقدامـه ثـم يقـوم 
بتسخني هذه اللوحات كهربائياً حسب الحاجة املناسبة للموسيقى بحيث تكون الحـرارة يف اللوحـة 

ب رجله وهكذا يتعلم رفع أرجله وفـق املوسـيقى دون أن يحتـاج إىل أن تكـون كافية ألن يرفع الد
اللوحة التي تحته حارة لقد أصـبحت املوسـيقى باعتبارهـا مثـرياً غـري طبيعـي يـؤدي مهمـة املثـري 

  والخيل تعلم . الطبيعي وهو الحرارة املسلطة عىل أقدام الدب
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ه اللفظة بجذبة قوية موملـة التوقف عند سامعها لفظة معينة وذلك عن طريق ربط هذ
  .اللجام املوضوع يف فمها

أما فيام يتعلق باكتساب العادات عند اإلنسان فيتجىل ذلك عند الرضيع الذي تقوم شفتاه بحركـات 
ارتشاف الحليب ملجرد رؤيته أمه أو زجاجة الرضاعة ويأيت النوم عىل الطفل حني يرى أمه تعد له فراشه أو 

  .ة تتكرر كل يوم يف نفس املوقفعندما تبدأ بأغنية خاص

كذلك يبدو أثر التعلم الرشطي واضحاً يف تعلم الطفل الكالم فهو ينطق بكلمة ماما ويسـمع نفسـه 
وهو ينطقها، أي أم النطق ارتبط بسامع الكلمة فتصبح الكلمـة املسـموعة مثـرياً رشطيـاً يـدعو الطفـل اىل 

ويف تعلم القراءة يعـرض . ه التعب أو يشغله يشء آخرنطقها مرة أخرى وهكذا مييض يف تكرارها حتى يغلب
ففـي أول األمـر ال ) بطـة(املدرس للتلميذ عىل السبورة رسم حيوان صغري واىل جانبه رمز معني هـو كلمـة 

يكون هناك ارتباط من أي نوع بني هذا الرمز ومعنى البطة أما بعد التدريب فيمكن االستغناء عـن صـورة 
كلمة بطة إلثارة املعنى يف ذهنـه وهكـذا الحـال يف كـل مـا يتعلمـه مـن أسـامء  البطة وعندما تكفي روية

وصفات وكذلك يقوم التعلم الرشطي بدور كبري يف تكوين الشخصية يف مرحلة الطفولة املبكرة أثناء عملية 
البـاً مـا مثـرياً لـألمل والخـوف وغ -مادياً كان أم معنوياً  -التطبيع االجتامعي وتأديب الطفل، ذلك أن العقاب

وتكرار ارتباط الـذنب بالعقـاب . يكون العقاب قوة رادة تكف الفرد عن القيام بالسلوك الذي يعاقب عليه
يجعل ارتكاب الذنب بل مجرد التفكري يف ارتكابه مثرياً رشطياً للخوف واألمل من شأنه أن مينـع الطفـل عـن 

. مجموعـة مـن اسـتجابات رشطيـة) لضـمريا(اقرتاف ما ننهاه عن عمله، عىل هذا النحو نسـتطيع أن نعتـرب
فالضمري هو جانب الشخصية الذي يوجه سلوكنا وينقد أعاملنـا عـن إتيـان مـا ال يرتضـيه ويعـذبنا بـوخزه 

  .الشديد إن انحرفنا عام ال يرتضيه
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وأثر التعليم الرشطي ظاهر يف تحوير دوافعنا الفطرية مـن ناحيـة مثرياتهـا وأسـاليب إشـباعها، ويف 

وكـذلك يف اكتسـاب . نا املكتسبة عن طريـق ارتبـاط العمـل الجـاف بـأخر يشـتاق إليـه الفـردتكوين ميول

  .املخاوف الشاذة كام وضحنا ذلك يف مكان آخر من هذا التعيني
  

  :التعلم الوسييل أو التعلم الرشطي اإلجرايئ -2
  

املالحظـة يعترب سكرن هو مؤسس هذه النظريـة التـي تقـوم مـن الناحيـة املنهجيـة عـىل اسـتخدام 

قامت نظريته عىل املبدأ القائـل أن املثـري يسـتثري اسـتجابة متبـل . املوضوعية يف دراسة املثري      االستجابة

للتكرار إذا دعمت أو عززت أي تبعتها مكافأة مادية كالحصول عىل الطعام أو معنوية كالهرب من موقـف 

  .له يستخدم البكاء وسيلة إلشباع رغباتهفالطفل إذا بىك للحصول عىل يشء معني وأعطاه له أه. مؤمل

لدراسة نظريته صمم سكرن قفصا خاصا مزودا برافعة عندما يضغط عليها الحيوان الجـائع ينـزل لـه 

أي أن الرافعة هي املثري للحيوان الجائع، والضغط عليها هو استجابة للكائن التي تـؤدي اىل تكـرار . الطعام

  :لتايل يوضح التجربةوالرسم ا. ضغط الحيوان عىل الرافعة
  

  )املعزز(النتيجة       املثري                    االستجابة                     

  الرافعة                  الضغط عىل الرافعة                    الطعام  
  

لكالسييك ال ميكن اجامل الفروق بني التعلم الوسييل واالشرتاط الكالسييك يف أن الحيوان يف االسرتاط ا

يقوم بأي مجهود للحصول عىل الطعام فلقد كان املجرب يقدم الطعـام للكلـب املربـوط، بيـنام يف الـتعلم 

  يف الكالسييك ال تحدث. الوسييل يقوم الحيوان مبجهود معني كان يضغط عىل الرافعة للحصول عىل الطعام
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 فالضـغط عـىل الرافعـة تغيـري يف البيئـة االستجابة الرشطية أي تغيري يف البيئة وهذا عىل العكس الوسـييل 

إذا كان . فإنها يف الوسييل استجابة منبثقة أي صادرة عن الكائن الحي تلقائيا. ووسيلة للحصول عىل الطعام

هـي املـدعم يف الـتعلم ) الطعـام(هو املدعم يف االشرتاطي الكالسييك فإن النتيجـة) الطعام( املثري الطبيعي

فإنـه يقـاس يف الوسـييل . يقاس يف الكالسـييك بسـعة االسـتجابة أي كميـة اللعـاب إذا كان التعلم. الوسييل

  .مبعدل الضغط عىل الرافعة

مستمر أي يحصل الحيوان عىل املدعم أو الطعام يف كـل محاولـة،  :ميكن تقسيم التدعيم اىل نوعني

نـت التجـارب أن كـال وقد بي. وجزيئ متقطع أي يحصل الحيوان عىل الطعام يف بعض املحاوالت دون غريها

  .أي سلوك يكون أبطأ باستخدام التدعيم الجزيئ التقطع) عدم تكرار صدور(من اكتساب أو انطفاء 

  :وقد وضع أصحاب هذه النظرية جداول للتدعيم منها أربع هي

أي أن التدعيم يحدث بصورة منتظمة بعد فرتة زمنيـة ولـتكن : جدول التدعيم ذو الفرتات املحددة -1

  .دقيقة مثال

التدعيم ال يكون بصـورة منتظمـة بـل تـنظم الفـرتات بحيـث : جدول التدعيم ذو الفرتات املختلفة -2

مثال ترتاوح فرتات التـدعيم مـا بـني دقيقـة وتسـع دقـائق عـىل أن يكـون . يكون لها متوسط معني

 .متوسط الفرتات كلها خمس دقائق

قـام بـأداء عـدد محـدد مـن يحصـل الحيـوان عـىل الـدعم إذا : جدول التدعيم ذو النسب الثابتـة -3

 .االستجابات املطلوبة

يحصل الحيوان عـىل الـدعم إذا كـان عـدد االسـتجابات يـدور : جدول التدعيم ذو النسب املختلفة -4

 20فـإن املتوسـط يكـون  10/29مثال إذا كان عدد االستجابات يـرتاوح مـا بـني . حول متوسط معني

  .استجابة
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فاملقـامر . ابة تكون أكرث ثباتا باستخدام جـداول النسـبهذا وقد بينت التجارب أن معدالت االستج

. تكون انابته وفقا لجدول التدعيم الجزيئ ذو النسب املختلفة لذلك ال يسـتطيع االقـالع عـن لعـب القـامر

فالطالـب ال يـذاكر (كذلك وجد أنه إذا استخدمت جداول الفرتات املحددة تظهر االستجابة يف نهاية الفرتة 

  ).1980سعد جالل . (بينام تتوزع إذا استخدمت جداول أول الفرتات املتغرية) نإال قرب االمتحا
  

  :التعــلـــم باالكتشــاف
سبق للمؤلف أن تكلم عن نظرية ثورنديك والجشتالت وبياجية، كـام سـبق عـرض نظريـة بـالفوف 

بـذلت الجهـود يف  ولقـد(ونظريات التعلم متد الدارسني بـالقوانني التـي تفرسـ الظـاهرة . وسكرن يف التعلم

املايض الستخدام نظريات التعلم كأساس للتطبيق، أسـاس تسـتخلص منـه املبـادئ التـي تفيـد يف النـواحي 

العملية، ولكن هذه الجهود مل تحقق األهداف املعقودة عليها، وجاءت نظريات التعلم فاهتمـت باملبـادئ 

مـا كبـريا، وركـزت عـىل النـواحي التطبيقيـة، األساسية للسلوك اهتامما قليال، واهتمت مببادئ التعلم اهتام

  ").التعلم باالكتشاف"وتحقيق األهداف الرتبوية ومن نظريات التعليم ما يعرف باسم 

تحدد تابا التعلم بأنه عملية تحويليـة تقـوم عـىل متثـل . من أتباع هذه النظرية تاباوبروند وغريهام

قيامـة بعمليـات عمليـة لتنظـيم واسـتخدام هـذا وعـىل  -الـخ... خربات ومعلومات -املتعلم ملحتوى معني

  .املحتوى بصور جديدة يف مجاالت جديدة

  :ويحدد أوزابل املعامل األساسية للتعلم باالكتشاف يف
  

أن أفضل طريقة الكتساب املعلومات هي أن يصل إليها املتعلم بنفسه وبناء عىل استبصـاره الـذايت  -1

  .مام يجعلها أثبت يف ذاكرته وأكرث وضوحا

ملفاهيم التي يتعلمها الشخص ليست إال ألفاظا مجردة غـري ذات معنـى إال إذا اسـتطاع اكتشـافها ا -2

  .بنفسه معتمدا عىل خربته املادية غري اللفظية ولن يتسنى له ذلك إال إذا مارس حل املشكالت
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يســتخدم الــتعلم اللغــة للتعبــري عــام يصــل إليــه مــن أفكــار ويف تحويــل األفكــار إىل استبصــارات  -3

وذلك ألن التعبري عن األفكار يف صورة لفظية يساعد عىل زيـادة الفهـم ودقتـه . اكتشافات جديدةو 

 .مام يسهل ويزيد تحويل األفكار

 .التعلم باالكتساب هو الطريقة األساسية متثل محتوى املادة التعليمية للتالميذ والدارسني -4

املشـكالت ويكـون باسـتخدام املـادة إن الهدف األول للرتبية والتعليم هو تنمية القـدرة عـىل حـل  -5

 .التعليمية كوسيلة لالكتشاف ال كهدف يف ذاتها

التدريب عىل االكتشاف املوجه أكرث أهمية من التدريب عىل حفظ املادة التعليميـة، ويرجـع ذلـك  -6

إىل أن التدريب عىل االكتشاف يؤدي إىل تطوير قدرة الشخص عىل حل املشـكالت املتجـددة التـي 

 .متعلمليس لها حل 

 .إن الهدف النهايئ للتعلم باالكتشاف أن يصبح املتعلم مبتكرا ومفكرا ناقدا -7

التعلم بالطريقة التقليدية ذو طبيعة تسلطية إذ يلقى املدرس املعلومات عىل التلميذ وهـو سـلبي  -8

 .ال يسمع له باكتساب أي يشء عن طريق االكتشاف

ومات بطريقة تؤهله الستخدامها بنجاح يف عـالج يساعد التعلم باالكتشاف املتعلم عىل تنظيم املعل -9

 .ما يقابله من مشكالت جديدة يف املستقبل
  

  :نظرية برونر يف التعلم باالكتشاف
  

واملفهـوم هـو . من املصـطلحات الهامـة يف نظريتـه -التي يطلق عليها اسم الفئات –تعترب املفاهيم 

  :واملفاهيم أو الفئات كالقواعد التي تحدد. ةلفظ يعرب عن الفئة من األشياء تجمع بينها خصائص مشرتك

أي أن الخصائص هـي . الخصائص التي يجب توافرها يف الوحدات أو األشياء ليك تندرج داخل الفئة -1

  .املحكات الالزم توافرها يف األشياء أو الوحدات
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 .الطرق التي ترتابط بها الخصائص بعضها مع بعض لتكون فئات مختلفة -2

 .أو مرتابطة أهمية الخصائص فرادى -3

 .درجة وجود الخاصية بحيث نعترب خاصية مميزة لألشياء أو الوحدات التي تتضمنها الفئة - 4

  :تقوم نظرية برونر عىل عدة افرتاضات هي
  

وما االدراك أو التصور أو اتخـاذ القـرارات اال . يتضمن التفاعل مع البيئة التعامل مع فئات متعددة -1

  .صور لتكوين الفئات واستخدامها

 :فئات فوائد عديدة لإلنسان إذ أنهالل -2

 .تبسط العامل الذي يتعامل معه فيكون تعامله مع فئات من األشياء ال مع األشياء كل عىل حدة  ) أ

 .تساعده يف التعرف عىل األشياء، فاليشء الذي ال ينتمي اىل فئة معينة ال ميكن التعرف عليه  ) ب

ولـذلك تجـري بعيـدا " غاضـب" ةأنه" كلب" توجه نشاطه، فإذا قابلت كلبا غاضبا فإنك تعرف أنه   ) ت

 .عنه

تســاعده عــىل ادراك العالقــات بــني األشــياء داخــل الفئــة وخارجهــا وادراك العالقــات بــني الفئــات   ) ث

فالعصفور فئة تتشابه مع الببغـاء والحـامم بـدرجات متفاوتـه ولكنهـا تختلـف عـن فئـة . املختلفة

 .الخيل والجامل والنبات

 :مرة اىل التعليم ويكون ذلك بطريقتنيتقلل من حاجة اإلنسان املست  ) ج
  

  .وضع كل يشء يف الفئة التي ينتمي إليها :أوالهـام

تجاوز الفرد حدود املعلومات املكتسبة، إذ بناء عىل توفر خصـائص معينـة يف املعلومـات  :وثانيتهام

قطعـة مـن  يضعها الفرد يف الفئة التي تنتمي إليهـا ثـم يسـتنتج منهـا عـدة اسـتنتاجات، فلـو رأى الطفـل

  " فئة"الطباشري فإنه يضعها ضمن 
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أنها خفيفة الوزن وبيضاء وغـري سـامة وتسـتخدم للكتابـة  -شأنها شأن فئة الطباشري -الطباشري، ثم يستنتج

  .الخ... عىل السبورة وال تؤكل

للفئــات مســتويات مختلفــة تتفــاوت يف درجــة عموميتهــا فهنــاك الفئــات العامــة مثــل األصــناف  -3

وينـدرج تحـت " الصـلبة"واألصناف " السوائل" التي تتضمن فئتني أقل عمومية هام و " االستهالكية"

و " السـوائل الصـناعية"كل فئة فئات فرعية أخرى أقل عمومية فمـثال ضـمن فئـة السـوائل توجـد 

وداخل السـوائل " القهوة "و " الشاي"، بل وداخل فئة السوائل الصناعية يوجد "السوائل الطبيعية"

وينطبق نفس التنظيم الهرمي عىل األصناف الصلبة، هـذا التنظـيم " اللنب"و " املاء" الطبيعية يوجد

 ".التنظيم الرمزي للفئات"الهرمي للفئات يسميه برونر 

التعليم باالكتشاف هو تكوين للفئات ولألنظمة الرمزية للفئات مام يسـاعد عـىل اإلدراك والتـذكري  -4

رة جديدة غري مألوفـة بالنسـبة لـه يحـاول أن يتبـني فلو رأى شخص مث. وعىل مزيد من االكتشافات

خصائصها ليك يضمها ضمن الفئة التي تناسبها لتصبح جزءا من تنظيم رمزي يتضمن فئات متفاوتة 

وعىل هذا النحو يستطيع الشخص أن يدرك أن الثمرة ما هـي إال نـوع مـن الحمضـيات . العمومية

الطبيعية وأنها من األصـناف االسـتهالكية وأنهـا غـري  وأنها فرع من الفاكهة وأنها نوع من املأكوالت

 .وبذلك يسهل عىل الشخص التعرف عليها وتذكرها ألنها تنتمي اىل فئة معينة. ضارة باإلنسان

 :من العوامل التي تؤثر عىل االكتشاف -5

 فالتلميذ الذي يحاول إدراك العالقـات بـني األشـياء وال: استعداد الشخص لالستجابة بطريقة معينة  ) أ

  .يعتمد عىل الحفظ الصم يسهل عليه التعلم باالكتشاف

يحدد برونر أن املستوى املتوسط من الدافعيـة يـؤدي اىل تكـوين الفئـات : مستوى دافعية املتعلم  ) ب

  .وانظمتها أكرث من املستوى املرتفع أو املنخفض

   



  أساسيات علم النفس الرتبوي ونظريات التعلم

157 

  

 

معلومـات دقيقـة بناء عىل ما يكتسبه الفرد مـن . درجة اتقان املتعلم للمعلومات الدقيقة املناسبة  ) ت

عن نوع الثمرة الجديدة وبناء عىل ما لديه من معلومات سابقة عن خصائص كل فئة مـن الفئـات 

 .وعن األنظمة الرمزية للفئات يستطيع ادراج الثمرة ضمن الحمضيات ال السكريات

 يرتبط هذا العامل بالعامل السابق فكلام تنوع ما يتلقـاه الفـرد مـن تـدريب كلـام: تنوع التدريب  ) ث

 .ساعد ذلك عىل اكتسابه للمزيد من املعلومات وبالتايل عىل تكوين الفئات واألنظمة الرمزية

وقد بني برونر أن الجهاز العصبي للفرد البـد أن تتـوفر فيـه خصـائص معينـة تسـاعد عـىل تكـوين  -6

 ).1977رمزية الغريب . (الفئات واألنظمة الرمزية
  

  أسباب تعدد وتنوع نظريات التعلم؟
  

ولكن ما هي األسباب التـي أدت اىل هـذا ... يتضح كيف تعددت وتنوعت نظريات التعلم مام سبق

  :التنوع واالختالف؟ ميكن االشارة اىل بعض هذه األسباب يف

. أن التعلم ال يدرك مبارشة بل يستدل عنيه من مالحظة وقياس التغـري الحـادث يف السـلوك واألداء -1

اء عىل املظهر السلويك الذي ركزت نظرية اهتاممها فهـل وقد أدى هذا اىل تعدد النظريات وذلك بن

 هو االستجابة الواضحة أم االستجابة الخفية أم ما بينهام؟

، ام )السـلوكيني(االسـتجابة املثـري  هـي   املنطلقات األساسية التي قامـت عليهـا كـل نظريـة هـل   -2

) سـكرن، برونـر( أثناء الـتعلم؟ وهل يكون الكائن الحي ايجابيا )الجشطلت( املوقف التعليمي ككل

؟ وهل يقترص النظرية عىل حـدود السـلوك املالحـظ أم تتعـداه اىل مـا يحـدث )بافلوف( أم سلبيا 

  داخل املتعلم؟ وما مدى الدور الذي تلعبه اللغة يف عملية التعلم؟
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ي فهل الهدف هو اكتشاف مجموعة من القوانني والقواعـد التـ. الهدف الذي ترمي إليه كل نظرية -3

أم أن الهدف هو تحقيق اإلفادة التطبيقية مع عدم اهـامل املبـادئ ) نظريات التعلم(تفرس التعلم 

 ).نظريات التعليم(النظرية 

اختالف املناهج املستخدمة يف دراسة التعلم فبعض النظريات قامت عىل اجراء تجارب معمليـة يف  -4

أخـرى عـىل اسـتخدام املـنهج  بيـنام قامـت نظريـات) سكرن، ثورنديك، بـافلوف(مواقف مصطنعة 

 ).برونر، بياجية(اإلكلينييك واملالحظة 

مـاذا نـتعلم؟ هـل نـتعلم ارتبـاط بـني مثـريات : اختلفت النظريـات يف االجابـة عـن السـؤال التـايل -5

وبالتايل نكون عادات  كام يف التعلم الحريك، أم نـتعلم مفـاهيم وتصـانيف ) السلوكيني(واستجابات 

أي بنايات معرفية، أم نكتسب طريقة للتعلم مثل كيفيـة ) املعروفني(لفئات وفئات وأنظمة رمزية ل

ــاف  ــذكر واالكتش ــىل االدراك والت ــة تســاعد ع ــوين أنظم ــات وتك ــياء يف فئ ــنيف األش ــتعلم (تص ال

 ).باالكتشاف

ـطيون  -6 تجـارب " اختلفت النظريات يف درجة صعوبة التجارب التي استخدمتها فلقـد اسـتخدم الرش

انت تتطلب من الكائن أقل مجهود ممكن حيـث تحـل اسـتجابة مكـان اسـتجابة بسيطة للغاية وك

وعىل النقيض من هذا النوع من التجارب توجد التجـارب املعقـدة ... أخرى بتالزم مثريين واستجابة

التي تحتاج اىل استبصار وفهم من الكائن حيث يوجد أمامـه مشـكل يريـد لـه جـال، ويكتشـف أن 

السابقة مل تعد توصله للحل وأن عليه أن يتبني عالقات معينـة يف املواقـف وسائله السابقة وخرباته 

 .وينظمها بطريقة معينة توصله اىل الهدف وخري مثال لذلك تجارب الجشطالتيني
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  :إال أنه بالرغم من أوجه االختالف املتعددة بني النظريات السابقة توجد عدة أوجه لالتفاق منها

افع يستثري الكائن ويحركه يف اتجـاه معـني يحقـق لـه االشـباع، فالجـائع التأكيد عىل الدافع ألن الد -1

يؤدي الدافع اىل اختيار االستجابة الصحيحة التي توصل الكـائن اىل . سنشط بحثا عن الطعام ال املاء

االشباع فلقد تعلم الفأر يف تجارب سكرن أن يضغط عىل الرافعة ليحصل عىل الطعام ال أن يـدور يف 

  .ض القضبانالقفص أو يع

توضيح دور التدريب يف التعلم ولقد اتخذ التدريب مظهر تكرار السلوك الهادف الناجح يف تجـارب  -2

كام أكد برونـر أهميـة التـدريب لتعـديل األسـلوب غـري املناسـب الـذي . بافلوف وسكرن وثورنديك

. االكتشـافيستخدمه الفرد يف التعلم والكتسـاب املعلومـات الدقيقـة املناسـبة التـي تسـاعد عـىل 

والتدريب يف ذاته ليس له قيمة كبرية إال إذا كان موجها أي يؤدي اىل استبعاد االستجابات الخاطئـة 

 .واالحتفاظ باالستجابات الصائبة املوصلة للهدف

فقطـة ثوربـديك تعرضـت ملثـريات . املوقف التعليمي موقـف معقـد متشـابك العوامـل واملثـريات -3

والطفـل عنـدما . الرافعـة -املسافة بينها وبني الطعام -الطعام -القفص: متعددة داخل القفص منها

إمكانيـة  -امللمـس النـاعم -اللـون األبـيض: يرى قطعة الطباشري فإنه يتعرض ملثـريات عديـدة منهـا

ويتعامل الكائن مع هذه املثريات يف صورة استجابات جزئية تجمعهـا وحـدة كليـة . الشكل -الكرس

فالقطة كانت تنظـر اىل الطعـام ومتـد يـدها خـارج القفـص . دفهعامة ذات معنى تحقق للكائن ه

وتبحث عن وسيلة للخروج، وكان الطفل ميسك بقطعة الطباشري ويلمسها ويشمها ويحاول تـذوقها 

هذه االستجابة الجزئية عندما انتظمـت يف وحـدة كليـة اسـتطاعت القطـة الضـغط عـىل . وكرسها

  الرافعة والخروج
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طفـل أن يضـع الطباشـري ضـمن فئـة األدوات الكتابيـة التـي من القفص، كام استطاع ال 

 . ميكن استخدامها يف التعلم
  

  :شـــروط التـعــلـــم
  

من استعراض النظريات السابقة ميكن تحديد العديـد مـن رشوط الـتعلم بنـاء عـىل مـا بينتـه كـل 

يـز وإدراك املـتعلم لخصـائص فاالرتباط واالقرتان بني املثـريات واالستبصـار وإدراك العالقـات والتعز. نظرية

  .ولكن سنكتفي بعض الرشوط العامة للتعلم. األشياء ووضعها يف الفئات املناسبة كلها رشوط للتعلم

  :النضج: أوالً
  

ميكن تعريفه بأنه مجموعة التغريات الداخلية يف الكـائن الحـي والتـي ترجـع اىل تكوينـه العضـوي 

غري والنضج أيضا يف جوهره تغـري إذن مـا الفـرق بيـنهام؟ ومـا البيولوجي ولكن إذا كان التعلم يف جوهره ت

  العالقة بينهام؟

  .الفرق بني النضج والتعلم  ) أ(
  .النضج تغري ال ارادي ال يشعر به الفرد بينام التعلم يكون شعوريا واراديا -1

 .النضج عام بني جميع أفراد الجنس بعكس التعلم فليس بالرضورة أن يكون عاما -2

اىل الوراثة أساسا ثم البيئة بيـنام ترجـع تغـريات الـتعلم أساسـا اىل البيئـة ثـم ترجع تغريات النضج  -3

 .الوراثة

  :العالقة بني النضج والتعلم  ) ب(
اليستطيع الفرد اكتساب القدرة عىل أداء عمل معني إذا مل يكن قـد حقـق املسـتوى املناسـب مـن  -1

. جلـوس مبفـرده والحبـوفمثال ميكن للطفل أن يـتعلم امليشـ دون أن يكـون قـد اسـتطاع ال. النضج

  ويستخدم مصطلح االستعداد الناميئ
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فاالستعداد الناميئ لتعلم القراءة يكون بني السادسة والسادسة . لالشارة اىل هذه العالقة 

أ أن الطفل ال يستطيع تعلم القراءة يف الخامسة بنفس درجة الكفاية والرسعة . والنصف

  .لو تعلمها بني السادسة والسادسة والنصف

فـإذا كـان . نضج وحده غري كاف بنفسه ليحقق التعلم إذ ال بد من وجود فرص املامرسة املناسـبةال -2

فطفـل . النضج يحدد أمناط السلوك فإن املامرسة تساعد عىل ظهورها وابرازها وتطويرها وتعـديلها

السـابعة ال يسـتطيع تعلـم الكتابـة والقـراءة معتمـدا عـىل النضـج فقـط بـل ال بـد مـن املامرســة 

 .لتدريب الكتساب هذه املهارةوا

بينت الدراسات وجود فرتة معينة من النمو تعرف بالفرتة الحرجة وهي الفرتة التي يكون التدريب  -3

فلقد بني أحد الباحثني أن الستة شهور األوىل مـن . قبلها أو بعدها ذا فائدة ضعيفة أو قيمة بسيطة

جة يف النمو اللغوي ممتـدة حتـى العـارشة أو وتكون الفرتة الحر . عمر الطفل ليك ينمو منوا طبيعيا

الثانية عرش من العمر يف مدة الفرتة يستطيع الطفل تعلم اللغة بلهجتها الوطنيـة وذلـك باالسـتناد 

ويجب مالحظة أن لكل مظهر من مظـاهر النمـو فـرتة . اىل درجة نضجه واىل ما يتلقاه من تدريب

 .لجميع مظاهر النموحرجة خاصة به أي أنه ال توجد فرتة حرجة عامة 

وعىل هذا يجب عىل املدرس أن يتعـرف عـىل حقـائق النضـج املختلفـة وذلـك بكراسـة طبيعـة منـو الطفـل يف 

املرحلة التعليمية التي يعمل بها حتى يكيف الربنامج الدرايس مبـا يناسـب تالميـذه، وأن يحـاول تـوجيههم وإرشـادهم 

  ).1987عبد الحميد نشوايت (. لتحقيق أقىص درجة من النضج املناسب لكل منهم
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  :الدافعية: ثانياً 
  

يجمع كثري من تعريفـات الدافعيـة عـىل أنهـا حـاالت داخليـة وقـوى أو طاقـة كامنـة سـيكولوجية 

أي أنهـا تـنظم .هذه الحاالت أو القوى تدفع الكائن الحي ليسلك سلوكا معينا يف اتجاه معني. وفسيولوجية

  .الحي والوسط الذي يعيش فيهالعالقات الديناميكية بني الكائن 

والدافعية بهذا املعنى تختلف عن األهداف واملحفـزات التـي هـي أشـياء أو معنويـات يف املواقـف 

  .التعليمية يسعى الفرد للحصول عليها فالحصول عىل شهادة هدف والجوائز ذاتها محفزات للعمل

ذلـك ألن الـدافع الـذي . كائن الحـيترجع وظيفة الدافعية يف عملية التعلم اىل أنها تستثري نشاط ال

كـام أنهـا . يبغي اإلشباع يؤدي إىل اختالل االتزان الداخيل للفرد مام يولد لديه توترا يحركه ويستثري نشاطه

توجه الكائن الحي الختيار أوجه النشاط التي تساعده عىل إشباع هذا الدافع فالعطشان يبحـث عـن املـاء 

ومن وظائف . لدوافع متيل عىل الفرد أن يستجيب ملوقف معني دون غريهوال يبحث عن الطعام، وبالتايل فا

الدافعية أيضا أنها تدعم االستجابة أو النشاط الذي أدى إىل إشباع الدافع فالسـلوك الـذي قـام بـه الكـائن 

  .وأشبع جوعه مييل اىل تكراره كلام شعر بالجوع

واقـف املختلفـة التـي تسـاعدهم عـىل عىل املدرس أن يفهـم دوافـع تالميـذه وأن يحـاول تهيئـة امل

كذلك فإن عليه أن يساعد تالميذه عىل أن يفهموا املواقف التي تعمل فيهـا دوافعهـم كموجهـات . إشباعها

وعـىل املـدرس أن . للنشاط وأن يفهموا أهدافهم التي يسعون لتحقيقها حتـى ال يكـون نشـاطهم عشـوائيا

  .لدافع ألن ذلك يزيد من نشاط التلميذيختار األهداف واملحفزات التي ترتبط بإشباع ا
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  :املامرسة: ثالثاً 
  

إن الـتعلم . من التعريف السابق للتعلم تتضح أهمية املامرسة ودورها يف تغيري أداء األفراد وتعديله

تغـري يف + مامرسـة= ال يحدث إال باملامرسة ولكن كل مامرسـة ال تـؤدي بالرضـورة اىل تعلـم إذ أن الـتعلم

  . تغري يف األداء -مامرسة= لتكراراألداء، أما ا

كذلك تعترب املامرسة ذات أهمية إلظهار التغري يف األداء، فلوال املامرسة ملا أمكن الحكم عىل حدوث 

  .فمن يدعي معرفة السباحة ينزل إىل املاء ومن يدعي معرفة لغة أجنبية يقرأ نصها منها. التعلم

ة فتكرار قراءة قصيدة الشعر يساعد عىل تثبيتها وتكـرار وللمامرسة أهميتها يف تثبيت املادة املتعلم

  .قراءة آيات القرآن تساعد عىل تثبيت حفظها

وتساعد املامرسة عىل زيادة الفهم ووضوح الفكر، فبتكرار قراءة قصيدة الشـعر عـدة مـرات تتضـح 

  .بعض معانيها

علم إذا مـارس النشـاط ليك تحقق املامرسة دورهـا يف إحـداث الـتعلم البـد مـن تعزيـز وإثابـة املـت

  .تغيري يف األداء= تعزيز + أي أن مامرسة . املطلوب

وليك تحقق املامرسة الفائدة املرجوة منها ال بـد مـن أن تكـون موجهـة بحيـث تـؤدي إىل اسـتبعاد 

  .تعلم ناجح= توجيه + األخطاء وتثبيت االستجابات الصحيحة أي أن املامرسة 

  :نظرية التعلم باملحاولة والخطأ
  

قام العلامء األمريكان بتجارب عديدة عىل الحيوانات من أجل أن يعرفوا كيـف تـتم عمليـة الـتعلم 

  ).ثورندايك(و) واطسن(مقتفني بذلك أحيانا الرث الذي سار عليه بافلوف يف روسيا ومن أشهر هؤالء العلامء 
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ح بابـه عنـدما يرفـع ومن التجارب املأثورة التي قام بها ثورندايك أنه وضع قطا جائعا يف قفـص يفـت

  .وقد وضع خارج القفص قطعة من اللحم أو السمك. مزالج بسيط مركب به

وقد الحظ املجرب أن القط عندما يدخل القفص ويرى اللحم من خارجه يصبح يف حالة ضـيقة مـن 

االضطراب ويقوم بكثري من الحركات العشوائية الفاشلة ويكرر هذه الحركات إىل أن متس يده أو جـزء مـن 

وقد أعاد ثورندايك التجربة عدة مرات وكـان خاللهـا يسـجل الـزمن . فينفتح الباب صدفة) املزالج(جسمه 

الذي يستغرقه القط يف تخبطه هذا حتى يتاح له فتح الباب، اىل أن يستطيع القط فتح الباب والخروج من 

  .القفص ألكل اللحم مبجرد وضعه يف القفص

أن الحركات العشوائية الفاشلة تزول تـدريجيا كـام يتنـاقص  لقد توصل ثورندايك من هذه التجارب

الزمن للخروج من القفص وعليه فقد قال بـأن الحيـوان ال يـتعلم باألسـاس عـن طريـق املالحظـة والفهـم 

واإلدراك بل عن طريق التخبط األعمى الذي تزول منه الحركـات الفاشـلة بطريقـة اليـه تدريجيـة وتثبـت 

  .حتى يأيت الحل النهايئ الصحيح الحركات الناجحة املوفقة

لقد ركز واماسن عىل التكرار باعتباره تكرار الحركات الناجحة يؤدي اىل خلق رابطة فلسجية عصبية 

  .وأنها تتقوى بزيادة التكرار

أما ثورندايك فقد رفض مبدأ التكرار لوحده يف التعلم ألن املتعلم مـن وجهـة نظـره كثـريا مـا يكـرر 

قال ثورندايك بأن التعلم يتوقف عـىل األثـر الـذي ترتكـه الحركـة يعنـي يتوقـف عـىل و . الحركات الناجحة

  .الثواب والعقاب فالحركة الناجحة مييل الفرد اىل تكرارها والفاشلة مييل اىل عدم تكرارها
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  :قوانني التعلم التي صاغها ثورندايك

  :قانون األثر .1
لوك الناجح الذي تصحبه نتيجة سارة أو ثواب أو حالة يعني هذا القانون أن الفرد مييل اىل تكرار الس    

أما الحاالت الفاشلة التي تصحبها حاالت عدم الرضا واملضايقة فإن الكائن الحي يحاول .من الرضا
  .التخلص منها أو عىل األقل تجنبها

  :قانون االستعداد. 2
عند عدم االستعداد لـه واالسـتعداد ومعناه أن عقد الرابطة بني املهنة واالستجابة يكون سهال ومريحا     

وعدمه هنا يرجعان اىل حالة الجهاز العصبي بوجه عام فإذا كانت هذه يف حالة سـليمة ومسـتواها 
يناسب العمل فإنه يكون سهال ومرضيا بالنسبة لإلنسان أو الحيوان فالحمل عند التعب يكون مؤملا 

  .وشاقا وعند الراحة يكون سهال وممتعاً 

  :ن أو التكرارقانون التمري .3
يؤكد هذا القانون بأن التمرين أو املامرسة واالستعامل يؤدي اىل تقوية الرابطة بني املنبه واالسـتجابه     

يـؤدي اىل إضـعاف الـروابط أي اىل النسـيان ومثـل هـذا ) قانون عدم االسـنعامل(وان عدم التمرين
  .ةالقانون يتجىل يف قيادة السيارة أو الكتابة عىل كالة الطابع

  :»الفوائد العملية والرتبوية من نظرية التعلم باملحاولة والخطأ«
يف هذا املجال سيقوم املؤلف بعرض األسس العامة التي تقوم عليها هذه النظرية مع محاولة 

  :تفسريها وربطها بالواقع التطبيقي كاآليت

تعلم يـتعلم عـن طريـق ان التعلم عم طريق املحاولة والخطأ يقوم عىل مبدأ النشاط الذايت ان املـ -1
  العمل أي االستجابات النشطة فالقط يف تجارب ثورندايك 
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كـان دائـم الحركـة يجــري هنـا وهنـاك مسـتخدماً مخالبــه وأسـنانه وقـد تـنجح إحــدى 
لقد كان مبدأ التعلم عن طريق العمـل موضـوع عنايـة . محاوالته يف التوصل إىل الهدف

جون ديوي حتى شيدت عىل يد املـدارس الكثري من العلامء فقد اهتم به وليم جيمس و 
املعرفة مبدارس النشاط التي تقوم مناهجها عىل أنواع متباينـة مـن النشـاط يكـون فيهـا 
الطفل بني كثري من األشياء وميارس العديد مـن الخـربات ويسـاهم يف مختلـف الـرحالت 

ب مـع العلمية ثم يأيت بعد كل نشاط من هذه األنشطة عقد مناقشة يشرتك فيها الطالـ
املدارس اشرتاكاً فعاالً وواعياً ويتجىل هذا النوع من الـتعلم عـادة يف املراحـل األوىل مـن 

  .الدراسة

وهناك مبدأ آخر نستطيع أن نستخلصه من هذه التجارب وهو مبدأ الحرية فقد كانت الحيوانـات  -2
تتحرك داخل فكانت القطة . التي أجريت عليها التجارب تتمتع بقسط من الحرية لتصل إىل هدفها

القفص مثلام تريد بعكس موقف الكلب يف تجارب بافلوف حيث كان مقيداً عـىل مكانـه وتطبيقـاً 
لهذا املبدأ يجـب أن يتمتـع الطالـب بحريتـه أثنـاء الـتعلم وعـدم فـروض القيـود عليـه يف حركتـه 

 .ة عليهوجلسته من أجل أن يكون أكرث قابلية للتعلم وأكرث استجابة مام لو كانت حركاته محسوب

هناك مبدأ ثالث ميكن استخالصه من التجارب التي أقامها أصحاب هذه النظريـة وهـو أنـه عنـدما  -3
كانت تعرض عىل الحيوانات مشكالت صعبة تلجأ إىل استجابات عشوائية خاطئة بعيدة كـل البعـد 

رار فكانت سبباً يف إعاقة الحيوان عن التعلم وقد رافق ذلـك حـاالت مـن عـدم االسـتق. عن الهدف
واالضطراب انتهت يف معظم األحيان بالرتاخي والبالدة وعدم الرغبة يف مواصلة أي نشاط للحصـول 

وعندما كانت تقدم الحيوانات عند بداية التجربة مشكالت سهلة تتـدرج يف الصـعوبة . عىل الهدف
ي والحيوان يتمكن من حلها بسهولة ومن ثم بدت عليه مظاهر الشعور بالثقـة ذلـك الشـعور الـذ

  حقق 
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النجاح وهو عامل مهـم مـن العوامـل السـت سـهلت عمليـة التعلـيم فتناقضـت بـذلك 
املحاوالت الخاطئة التي أعاقت تعلم الحيوان وميكن االستفادة من هذه املالحظات عنـد 
رسم املناهج املدرسية مبعنى أن تكون موضوعات الدراسـة يف املراحـل األوىل سـهلة ثـم 

ذلك ليك تساعد الخربات السابقة وما كان يسودها من شعور تزداد صعوبة شيئاً فشيئاً و 
 .بالنجاح عىل حل املشكالت الجديدة وما تحتاجه من جهد وعناية

أن وجود الدافع رشط أسايس للتعلم فلوال أن القط يف تجارب تورنـدايك كـان : أهمية وجود الدافع -4
ن قبل إجراء التجربة فقد لوحظ أن جائعاً ملا تحرك ليتعلم وهذا ما حدث فعالً عندما أطعم الحيوا

حالة الشبح التي كان عليها جعلته ال يقوم بأي نشاط فقد كـان ينـوي يف ركـن مـن أركـان القفـص 
مستلقياً عىل ظهره يف حني حدث العكس عندما خـرم الحيـوان مـن الطعـام قبـل إجـراء التجربـة، 

هنـا زاد مشـاطه وتعـددت فأصبح يف حالـة مـن عـدم االسـتقرار أو التـوتر بسـبب دافـع الجـوع و 
 .محاوالته للوصول إىل هدفه وهو الحصول عىل الطعام

  :التعلم عن طريق االستبصار -ب

إن النتائج التي توصـل إليهـا العـامل األمـرييك ثورنـدايك أحـدثت ضـجة كبـرية يف صـفوف املعنيـني 
اجموهـا أشـد والباحثني وخاصة أصحاب مدرسة الكشتالت حيـث رفضـوا هـذه النتـائج وشـككوا فيهـا وه

هجوم وقالوا ال ميكن األخذ برأي ثورندايك الذي يؤكد عىل أن التعلم يتم باملحاولة والخطأ فيحذف الخطـأ 
ألنه يؤدي إىل خاالت غري سارة ويثبت الصح ألنه يؤدي إىل حاالت سارة مرضية من قبـل املـتعلم ويف أثنـاء 

رندايك برأيهم تعتمد عىل حركـات آليـة وال تعتمـد ذلك تتقوى الرابطة بني املنبه واالستجابة ألن نظرية ثو 
ويرى أصحاب مدرسة التعلم باالستبصار بأن يقـوم الـتعلم عـىل قيـام عالقـات واضـحة . عىل الفم واإلدراك

  يفهمها املتعلم ويدركها 

   



  سيكولوجية التعلم ونظرياته: الفصل الرابع

168 

 

ويسري عليها يف تعلمه وقد قام أصـحاب مدرسـة االستبصـار بتجـارب كثـرية عـىل الحيوانـات وخاصـة عـىل 
  .ن أجل التأكد من صحة نظريتهمالقرود م

  :تجارب كوهلر عىل الشمبانزي
أجرى كوهلر عدة تجارب عىل الشمبانزي استنتج منها أن الحيوان يتعلم عن طريق فهـم املشـكلة، 
وأن موقفه إزاء فهم املشكلة يتوقف عىل ما لديه من قدرة عىل ربـط العنـارص املسـتقلة وتجميعهـا ككـل 

  :متكامل وهذه التجارب هي

قام بوضع قرد داخل قفص ووضع خارج القفص موزه تبعد عنه مبسـافة ثالثـة  :التجربة األوىل  .1

أمتار وكانت املوزة متصلة بحبل يتصل بالقفص، ثم الحظ القرد فوجده يبدأ سـلوكه بـالنظر إىل املـوزة ثـم 
التجربـة أساسـه إىل الحبل ثم حول الحبل بعد تردد ثم جذبه فانجذبت املوزة، وكان سلوك القرد يف هـذه 

حيث فهم العالقة بني الحبل والقفص وبني الحبل واملـوزة وأنهـام . فهم املوقف والعنارص التي يتكون منها
  .جميعاً يشكلون عنارص متكاملة يف موقف واحد

التي أجراها كهلر فتقوم عىل أن املـوزة يف هـذه التجربـة مل تكـن متصـلة  :أما التجربة الثانية  .2

حال يف التجربة السابقة وكل ما فيها أنه وصع يف داخل القفص عصا طويلة، وقد لوحظ بالقفص كام كان ال
أنه إذا كانت العصا يف وضع قريب من القرد أمكنه االستفادة منها برسعة يف الحصول عىل املوزة بعكس ما 

ني العصـا إن عامل الفهم يف هذه التجربـة يظهـر مـن أن القـرد قـد أدرك العالقـة بـ. إذا كانت بعيدة عنه
 .والفاكهة وكيف يستفيد من األوىل يف الحصول عىل الثانية

فكانت فيها املوزة معلقة يف سـقف القفـص الـذي يعـيش فيـه القـرد ويف  :أما التجربة الثالثة  .3

وقـد قـام القـرد يف هـذه . داخل القفص صندوق ميكن بواسطته الحصول عـىل املـوزة املعلقـة يف السـقف
بالنظر إىل املوزة وحاول الحصول عليها مبـارشة فلـم يفلـح وأخـرياً وقـع نظـره عـىل التجربة يف بداية األمر 

  الصندوق مصادفة
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فدفعه بقدمه وهو ينظر إىل املوزة وبعد أن أوصـله إىل مكـان قريـب مـن املـوزة صـعد  
 .عليه وتناولها

غلبهـا يتجـاوز استمر كوهلر يف تجاربه األخرية كان يتعمد إيجاد عقبـات أمـام القـرد وكـان القـرد يف أ 
العقبات ويحصل عىل هدفه ومن هذه األمثلة أنه يف إحـدى تجاربـه مل يضـع عصـا يف القفـص ولكنـه وضـع 
شجرة لها عدة فروع يابسة ميكن تكسريها واسـتخدامها وسـيلة إىل تحقيـق هدفـه وقـد لـوحظ أن القـرد يف 

د عـىل الشـجرة وعمـل جاهـداً يف هذا املوقف واجه صعوبة يف بادئ األمر إال أنه بعد يشء من التفكـري صـع
  .استخالص غصن منها واستعامله يف جذب املوزة

ثم أخذ كوهلر يتدرج يف الصعوبات إىل أن وضع عصوين منفصلني داخل القفص ال تكفـي الواحـدة 
منهام عىل حدة يف جذب املوزة ولكن إذا وضعت أحدهام داخل األخـرى أمكـن للقـرد يف هـذه الحالـة أن 

  .بعد محاوالت متكن القرد من وضع أحدهام يف األخرى والحصول عىل هدفهيجذب املوزة، و 

ويحـاول إثباتـه هذه النتيجة كانت بالنسبة إىل كوهلر انتصاراً كبرياً ألنه حقق املبدأ الذي كان يرمي إليـه 
قـائم عـىل أن التعلم ال يقوم كام كان يقول ثورندايك عىل املحاولة والخطط بل عىل يشء آخـر هـو الفهـم ال: وهو

إدراك عالقات جديدة توجد يف املجال اإلدرايك وقد تربز هذه العالقة فجأة أثناء معالجة املشكلة كـام حـدث ذلـك 
يف حالة القرد عندما كان يحرك العصوين معاً وقد أطلق أصحاب مدرسة الكشتالت عـىل هـذا النـوع مـن الـتعلم 

  ).1980أحمد عبد العزيز سالمة . (باالستبصار

  :ات الرتبوية لنظرية التعلم باالستبصارالتطبيق

إن أهم األسس التي ميكن استنباطها من التجارب املتعددة التي أجراها أصحاب هذه النظريـة عـىل 
  :الحيوانات وعىل اإلنسان هي
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وقـد . إن التعلم أساسه كان يحدث عن طريق إدراك العالقة بني العنارص التي تتكون منها املشـكلة -1
. الكشتالت عىل أن التعلم يحدث عن طريق إدراك العالقات بالتجربة التالية برهن أصحاب مدرسة

وضعت كمية من الحبوب يف إناء لونه غـامق بالقيـاس إىل إنـاء آخـر مشـابه لـه وقـد اسـتخدمت 
التجربة فراخ الدجاج حيث يفتح لها باب القفص بعد أن تشعر بالجوع وقد تعـودت الفـراخ عـىل 

وقد عمد املجرب إىل تغيري اإلناء الفارغ إىل آخـر بحيـث . ق اللتقاط الطعامالذهاب إىل اإلناء الغام
يكون لونه أغمق من لون اإلناء الذي يحتوي عىل الحبوب وقد شاهد أن الفـراخ تـذهب إىل اإلنـاء 
ـفت مبوجـب هـذه  األغمق وهذا يعني أن الفراخ أدركت العالقة بني اإلنائني من حيث اللـون وترص

ت تذهب إىل اإلناء األغمق منهام حيث كانت تجد الحبوب وهذا ما دعاهـا عنـدما العالقة، إذا كان
  .أعيدت التجربة إىل أن تذهب إىل اإلناء الفارغ ال ليشء إال ألنه أغمق

إن إدراك العالقة كان يتم فجأة ولو أنه كان يسبق ذلك بعض محاوالت التي تتضمن االستصار فـإن  -2
تكـن محـاوالت طائشـة كـام كـان يفـرتض ثورنـدايك يف سـلوك  محاوالت القرد يف تجارب كوهلر مل

 .حيواناته
يتضح هذا املبدأ مـن ) التدريب من موقف آلخر من خربة إىل خربة أخرى مامثلة(انتقال أثر التعلم  -3

 :التجارب التالية

تجربة العصا واملوزة وكيف استعمل القرد العصا للحصول عىل املوزة إن العصا هنا كانت عبارة عن   . أ
  .داة استعملت للحصول عىل الهدفأ 

عندما أعيدت التجربة بحيث مل توضع العصا متصلة بل وضعت يف القفص شـجرة يابسـة وعندئـذ   . ب
تسلق القرد الشجرة وقطع غصناً مـن أغصـانها واسـتخدمه بـدالً مـن العصـا للحصـول عـىل مـوزة 

  ومعنى هذا أن القرد استفاد من خرباته
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ة التـي حصـل عليهـا يف السـابق انتقلـت إىل املوقـف السابقة، يعني ذلك أن آثار الخـرب  

 .الجديد

إن التعلم يحدث نتيجة اإلدراك الكيل للموقف وليس عىل أساس إدراك عنارص منفصلة فإن تحليل  .4

السلوك أو الخربة إىل عنارص الشك أنه مضلل ألن اليشء يفقـد صـفته العامـة عنـد تجزئتـه وميكـن 

ة يف تعلم اللغات فنبدأ كـام تعلمـون بالعبـارات والكلـامت بـدال استغالل هذا املبدأ يف نواحي كثري 

من املقاطع والحروف وكذلك يف حفظ املحفوظات فأننا نقرأ القصـيدة بكاملهـا فقـد أثبتـت هـذه 

  .الطريقة فضلها عىل الطريقة الجزئية

تعلم عـىل عامل هام يساعد امل) االستبصار(إن اإلدراك املبارش أو ما أطلقت عليه مدرسة الكشتالت  .5

رسعة التعلم وفهم املشكلة املفروضة عليه يف رسعة ويرس ويفضل قبل أن يقوم املـتعلم مبحـاوالت 

لتعلم موضوع معني أن يحاول فهمه عامة مع فهم العالقـات التـي تـرابط أجـزاءه والهـدف الـذي 

 .يحققه منه

طعـة مـن الشـعر دون أن وأنتم أيها الزمالء أول من يعلم أن من املتعذر عىل الطالـب أن يتـذوق ق

يفهم معناها العلم ومنه ينتقل اىل تعلم تفاصيلها ومن ثـم التوسـع يف ذلـك حتـى يشـمل الظـروف التـي 

نظمت فيها والحالة النفسية لناظميها كام أنه من املعروف أن املدرس عنـدما يبـدأ مـع طالبـه بالتفاصـيل 

ـعة  دون التعرض للمعنى العام فإن هذه التفاصـيل سـتكون مبثابـة عـائق يخـول دون فهـم الطالـب بالرس

وقد كان يف السابق يف بعض املدارس حيث يقوم مدرس اللغة العربية عندما يـدرس النصـوص أو . املعقولة

بالحديث عن الشاعر الذي نظم القصيدة ثم ينتقل يعد ذلك إىل رشح معاين املفـردات الصـعبة والرتاكيـب 

  .اللغوية ويذهب إىل العروض واألوزان
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لحقيقة أن علم النفس الحديث أثبت خطأ األسلوب حيث ينصح بتأجيـل هـذه التفاصـيل حيـث وا
  .يستطيع الطالب تذوق القصيدة عن طريق فهم املضمون العام

كام أسلفنا يف بداية املوضوع عـىل أساسـني األول هـو النضـج  -إن الفهم العام ملوضوع معني يعتمد
أمـا األسـاس الثـاين . عن الحكمة تلميذ يف التاسعة مـن عمـره الطبيعي فال يستطيع أن يفهم معنى قصيدة

  .  فهو الخربة التي تعتمد عىل املفردات وعىل املامرسات املختلفة لجواب الحياة

  :علم النفس يف الواقع العميل
  

بني التعلم والتعليم فارق فاألول هو نشاط شخيصـ ذايت يصـدر عـن الفـرد املـتعلم نفسـه مبعونـة 
  .هاملعلم وتوجيه

فهو مجهود شخص ملعرفة شخص أو أكرث عىل التعلم بعبـارة أخـرى هـو توجيـه ) التعليم(أما الثاين 
عملية التعلم وهو حفز املتعلم واستشارة قواه العقلية ونشاطه الـذايت وتهيئـة الظـروف التـي متكنـه مـن 

  .التعلم أياً كان نوعه

  :نتائج نظريات التعلم   . أ
تعلم يتبني له بالرغم من اختالفها يف تفسري عملية التعلم إال أنها إن من يتعمق يف دراسة نظريات ال

  :تتفق جميعها عىل املبادئ التالية

  .ال تعلم بدون دافع .1
 .ال تعلم بدون تدعيم أي بدون ثواب وعقاب .2
 .التعلم نشاط ذايت يقوم به املتعلم نفسه نتيجة لحاجة لديه .3
 .اإلقالل من أهمية االعتامد عىل التكرار املجرد .4
  .إن أثر التعلم ينتقل من املوقف األصيل إىل املواقف الشبيهة به .5
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إن التعلم كام تبني من املوقف األصيل إىل املواقف الشبيهة به داخل معامـل علـم الـنفس وصـاغوا 
كام اهتم املدرسـون والعـاملون يف حقولـه يف صـفوف الدراسـة باملـدارس واملجـاالت الصـناعية . نظرياتهم

وتوصلوا إىل عدة مبادئ تهيمن عىل عملية الـتعلم أيـاً كـان نوعـه وتعمـل عـىل تسـهيله ومراكز التدريب 
بالنسبة للمعلم واملتعلم فهي تفيد املتعلم وتعينه عىل حفظ دروسـه واسـتذكارها وتـذكرها واإلفـادة مـام 

  .يقرأ كام تعني املعلم عىل إتقان عمله والنجاح فيه

  :خصائص التعلم الجيد
  

  :يد بالخصائص التاليةيتميز التعلم الج
  .ال يتطلب جهود كبرية جداً ال مربر لها -1
 .ال ينفق يف سبيله وقت طويل -2
 .يبقى أثره مدة طويلة -3
 .ميكن استخدامه يف مجاالت جديدة بالنسبة للموقف الذي حصل فيه -4

  :ال تعلم بدون دوافع .1

إن األساس يف الـتعلم بالرغم من أهمية قدرة التعلم عىل التعلم ومن أهمية إرشاده عىل ما يتعلم ف
ذلك ألن العلم هو تغيري يف السلوك أو التفكري أو الشعور ليحصـل . يقع عىل الدافع الذي يدفعه إىل التعلم

والفرد ال يقوم بنشاط من غـري دافـع لـذا يجـب أن يقـوم الـتعلم عـىل الـدوافع . من نشاط يقوم به الفرد
وعىل املعلم يف . جاهات نفسية وميول مكتسبة وفطريةاألساسية والفرعية للمتعلمني وعىل ما لديهم من ات

هذا املجال أن يدرك بأن حاجات املتعلمني وميولهم وأهدافهم قد تختلف اختالفاً كبرياً عن مظاهرها، فقـد 
يخطئ الطالب يف القراءة أمام اآلخرين من الطلبة وقد يضحك عليه هؤالء الطلبة فإذا كان الطالب بحاجة 

نتباه فإنه يف أعامقه يعترب هذا الضحك نوعاً من التـدعيم فيكـرره ليحصـل عـىل هـذه شديدة إىل جذب اال 
  .النتيجة
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لقد أكدنا ويؤكد كل العاملني يف هذا الحقل عىل أن الـدافع رشط رضوري لكـل مـتعلم وكلـام كـان 
من القـول بـأن ولكن مع ذلك فال بد . الدافع قوياً زادت فعلية التعلم أي مثابرة املتعلم عليه واهتاممه به

الدافع إذ ازدادت شدته عن حد معـني أدى إىل تعطيـل عمليـة الـتعلم، فـالخوف الشـديد مـن الفشـل يف 
  ) 2005:  الداهري صالح حسن(   .االمتحان قد يعطل الطالب عن التحصيل

ومن أوضح املواقف التي تتجىل فيهـا أهميـة الـدافع يف الـتعلم هـي صـعوبة تعلـيم بعـض الكبـار 
  .الكتابة وذلك لعدم توفر الدافع لديهم الذي يدفعهم إىل ذلكالقراءة و 

والدوافع ليست رضورية لبداية التعلم فحسب بل مهمة أيضاً لالسـتمرار فيـه وإتقانـه والتغلـب و 
والدافع النشط يزيـد مـن اليقظـة وتركيـز االنتبـاه، ويـؤخر . التغلب عىل ما يعرتضه من صعوبات وعقبات

  ).1999الداهري صالح . (هور املللظهور التعب ويحول دون ظ

  :وضوح الغرض من التعلم .2

كانت الرتبية القدمية تلقن الطالب املعلومات وتحمله عىل كسـب مهـارات ال يعلـم األغـراض التـي 
تؤدي إليها، وعندما ال يتجاوب الطالب معهم عمدوا إىل املحفزات عن طريـق بواعـث مصـطنعة كالهـدايا 

 يف نفسه الخوف والحذر، ولحـد اآلن قـد نجـد هـذه الصـغرية قامئـة يف بعـض وتكرار االمتحانات التي تثري
  .املدارس

إن عىل املعلم أن يوضح للمتعلمـني األهـداف القريبـة والبعيـدة التـي ترمـي إليهـا الـدروس التـي 
فوضوح الغرض من التعلم يف ذهن املتعلم يسهل عليه الحفظ والتحصيل ويزيد من درجة الفهـم . يدرسها
وتركيز االنتباه منا عىل املتعلم سواء كان طالبـاً يف املدرسـة أم يف الحيـاة العامـة أن يحـدد لنفسـه  والجهد

الغرض من دراسته ونشاطه، إذ أن هناك فارقاً أساسـياً بـني القـراءة ملجـرد القـراءة أو القتـل الوقـت وبـني 
غـراض عـىل حمـل الفـرد عـىل القراءة بقصد الفهم أو الحفظ أو لغرض آخر حيث يف هذه الحالة تعمل األ 

  رؤية العالقات بني األشياء التي يريد تحصيلها والربط بني
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و االهتامم بها مـام يجعلـه يفكـر فيهـا بطريقـة شـعورية وال شـعورية وهـذا ال . بعضها مع البعض اآلخر 
  .يتحقق عند القارئ الذي ال يشعر بغرضه من القراءة

  :معرفة املتعلم مدى تقدمه عىل طريق تعلمه .3

إن معرفة املتعلم مدى ما حصل عليه وما وصل إليه من تعلم تعد من أقوى دوافع التعلـيم حيـث 
دلت تجارب كثرية عىل مامرسة العمل دون علم بنتائجه ال يؤدي إىل التعلم نهائياً وإن عمله بنتائج تعلمه 

ذه املعرفة تـؤدي إىل يعينه عىل إجادة التعلم وزيادة إنتاجه من حيث مقداره ونوعه ورشعته وذلك ألن ه
  :ما يأيت

  .إنها تعني املتعلم عىل تصحيح استجاباته الخاطئة وعىل تكرار االستجابات الناجحة وحدها -1

ومعرفـة . إنها تجعل العمل أكرث تشويقاً، أن امليل إىل أداء عمل مـا يأخـذه يف الفتـور مبـرور الـزمن -2
 .مدى التقدم ينشط امليل عندما يأخذ بالفتور

 أن معرفة املتعلم مدى تقدمه تحمله عىل مناقشة نفسه وغـريه وأن يعمـل مـن أجـل باإلضافة إىل -3
أما الجهل بنتـائج الـتعلم فقـد يلقـي يف روع املـتعلم أنـه ال يتقـدم . التغلب عىل نفسه وعىل غريه

 .فيفرت حامسه
من بلـوغ  الذي ينص عىل أن الفرد متى اقرتب) الطاقة املتزايدة(إن املعرفة املذكورة تستغل قانون  -4

هدفه زاد ما يبذله من جهد كازدياد نشاط الطـالب يف نهايـة العـام، ونشـاط العـامل عنـد اقـرتاب 
 .نهاية العمل

  :الثواب والعقاب .4

إن قانون األثر الذي جاء به ثورندايك جعل الدوافع يف الصدارة يف عملية التعلم األمـر الـذي جعـل 
دارس كام أدى إىل قيام الكثري من البحوث يف هـذا املجـال ومـن االهتامم كبرياً يف أثر الثواب والعقاب يف امل
  :أهم النتائج التي توصل إليها الباحثون هي
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إن الثواب أقوى وأبقى أثر من العقاب يف عملية التعلم، وعليه فإن املدح أقوى أثر من الـذم الـذي  .1

الث شعب من األطفـال ومن التجارب التي أقيمت يف هذا الحقل التجربة التي تناولت ث. بوجه عام
تــتعلم األوىل بــدون عقــاب أو ثــواب وتــتعلم الثانيــة باســتخدام العقــاب بأنواعــه وتــتعلم الثالثــة 
باستخدام الثواب وقد لوحظت النتائج فكانت نتائج تعلـم األوىل أضـعف مـن املجمـوعتني الثانيـة 

النتيجـة يسـتدل عـىل أن والثالثة كام كانت املجموعة الثالثة أفضل من نتائج املجموعتني من هذه 
  .أثر العقاب موقف ال يستمر مع تقدم التعلم ونجاحه

إن أثر الثواب إيجايب يف حني يكون أثر العقاب سلبياً، ألن العقاب يحذر الفرد من أن يسـلك سـلوكاً  .2
معيناً يف موقف معني يجلب لـه األذى واألمل أو ألنـه يخيـف الفـرد مـن يشء معـني وذلـك دون أن 

 .ا يجب عملهيرشده إىل م
إن الجمع بني الثواب والعقـاب أفضـل يف كثـري مـن األحيـان مـن اسـتخدام كـل مـنهام عـىل حـدة  .3

فيستخدم العقاب لكف السلوك املعوج حتى يستقيم فيثاب عليه الفـرد فيكـون العقـاب يف هـذه 
توجهـت وقد أيدت هذه الفكـرة املالحظـات التـي . الحالة مبثابة أمل مؤقت يف سبيل لذة أكرث دواماً 

نحو بعض املساجني حيث ال يفيد معهم السلوك املعتمد عىل التـدير والعطـف إذ مل يقـرتن أحيانـاً 
 .وينسحب ذلك عىل تعليم األطفال عىل أن ال يكون املقصود به هو العقاب الجسمي. بالعقاب

ك ومن املعروف يف مجال الصواب والعقاب أن الفائدة تتحقق منهام عنـدما يسـتخدما بعـد السـلو  .4
 .مبارشة وأن أثرهام يضعف كلام طالت الفرتة بينهام وبني السلوك

إن العقاب والثواب يشرتط فيهام االعتدال فالعقاب الذي يجرح كربياء الفرد يكون رضره أكـرث مـن  .5
  .نفعه حيث يولد يف نفس الذي يقع عليه العقاب الكراهية أو الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس
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ني أن العقاب ال يناسب األطفال املنطوين بالدرجة التي يناسـب بهـا الطلبـة ومن خالل التجارب تب .6

املنبسطني وبعبارة أخرى يفضل الثواب مع املنطوين يف أغلب املواقف يف حني يفضـل العقـاب مـع 
 ).1999الداهري صالح . (املنبسطني يف أغلب املواقف

  :املنافسة يف املجال الرتبوي .5

رصاع يستهدف االنتصار والتفوق عـىل الغـري ويتضـمن إفشـال نجـاح  يقوم التنافس يف األساس عىل
فاملنـافس كثـرياً مـا يـرى يف . اآلخرين وتبديد جهودهم أي أنه يتضمن تعارض املصالح بـني فـردين أو أكـرث

منافسه عدو له أو عىل األقل حجر عرثة يف سبيل تقدمه وبهذا يصبح التنافس مبعث الرضر ألنه يـؤدي إىل 
  :غضاء والغشن يف بعض األحيان وذلك املواقف التاليةالحسد والب

  .حني يكون التنافس شديداً جداً يؤدي إىل اضطراب انفعايل وسوء توافق اجتامعي بني املتنافسني -1
 .عندما يكون التنافس بني أفراد متباعدين يف اإلمكانات بحيث يكون األمل بالفوز ضعيفا -2
 .احرتام الفرد يف أعني زمالئه أو املحيطني بهإذا ترتب عىل اإلخفاق يف املناسبة ضياع  - 3
حني يكون التوكيد عىل الفوز واحتالل مركز الصدارة بحيث يحول دون أي تعاون جامعي ويـذهب  -4

بالقيمة الذاتية للتعلم وحني يفرض التنافس أن يكون الطالب أحسن زمالئه أو األول عليهم ويكون 
للتعلم قيمة يف ذاته بل يصبح مجرد وسيلة لالنتصـار أو ما دون ذلك فشالً وإخفاقاً عندئذ ال تكون 

الهزمية، وملا كانت الصفوة العالية من الطالب يؤلفون يف العادة فئة قليلة فأغلـب الطلبـة محكـوم 
ويف مثـل هـذا املوقـف يضـطر بعـض الطلبـة رغـم صـدقهم ومتسـكهم بالخصـال . عليهم بالفشـل

  نية وإذا الحميدة إىل الغش والخداع أو الحقد واألنا
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كان ال بد من التنافس فليكن قامئاً عىل املودة بـني أفـراد يتقـاربون يف املقـدرة أو لـيكن 
التنافس الذايت بني املرء ونفسه إذ يقوم مبقارنة إنتاجه اليـوم بإنتاجـه يف األمـس وبـذلك 
يستطيع تقييم عمله والكشف عن عيوبه فيعمل عـىل تجنبهـا وعـىل تحسـني نفسـه يف 

ن املفضل أن يصبح التنافس مجـاالً يتوقـع كـل طالـب منـه ثوابـاً يتناسـب املستقبل وم
 .والجهود التي بذلها

  :تنظيم مادة التعلم وفهمها .6

. التجارب تؤيد ان التعلم يتم بصورة أرسع وأدق عندما تكون مادة التعلم منظمة وواضـحة املعنـى
وقتاً طويال يف حني تكـون نتائجـه ضـعيفة  نعم يتعلم الفرد أموراً ال يفهمها ولكن عىل األغلب يأخذ تعلمه

  .الدقة وسهلة النسيان
  :ومن األمور التي تساعد عىل فهم املادة وتسهيل عملية حفظها وتذكرها ما يأيت

  .تنظيم مادة التعليم مع غريها من املواد التي تقع يف إطارات اهتاممات الطالب .1
 .تنظيمها يف وحدات طبيعية أو مادية .2
تعليم أن يكـون ذات معنـى لـدى املـتعلم خاصـة عنـدما تكـون متعلقـة مبيولـه يفرتض يف مادة ال .3

 .وببعض جوانب حياته الحارضة وطموحاته املستقبلية

  :طرق التعلم -ب

لقد قدم علم النفس الرتبوي الكثري يف مجاالت الرتبيـة ومنهـا طـرق التـدريس بصـورة عامـة وعـىل 
  :األخص فيام يأيت

   



  أساسيات علم النفس الرتبوي ونظريات التعلم

179 

  

  

  

  

  

  :مبدأ النشاط الذايت .1
ليس الطلبة وإصغاءهم إىل ما يقوله املعلم ثم تكراراً رتيباً سلبياً ال يعد باملعنى الصحيح وإمنـا إن ج

  .التعلم السليم هو التعلم املبني عىل استجابات الطلبة ملعلومات املدرس تفكرياً وتطبيقاً وتلخيصاً 

. تعلـيم الصـحيحوالنشاط الذايت ليس طريقة مفضلة من طرق التعلم بل هـو الطريقـة الوحيـدة لل
فالتعلم مجهود شخيص يتجىل يف البحث والتنقيـب واملحـاوالت واألخطـاء ومثـل املعلـم مـن وجهـة نظـر 
الرتبية الحديثة كمثل الدليل ومثل الطالب كالسائح من بلد غريب إذا مل يقم بالتجوال بنفسه مل يفـد مـن 

اح بل املهم ما يبذله الطالب مـن جهـد يف إذن ليس املهم ما يبذله من جهد يف الرشح واإليض. الرحلة شيئاً 
لذا فكثرياً ما يتعلم الطالب من زمالئه أو خارج املدرسة أو عن طريق املراسـلة خـرياً مـام . البحث والتفكري

يتعلمه يف حلقات الدروس ألن هذه الطرق تثري من نشاطه الذايت أكرث مام يثريه املدرس ومن املدرسني من 
ته ومع هذا فإن تعلمه من النـوع الـرديء ألنـه ال يتـيح للمتعلمـني فرمبـا كافيـة ميلك خربة واسعة يف مهن

كــالتعلم الحــريك واملعــريف والخلقــي : الســتغالل نشــاطهم الــذايت ينســحب عــىل الــتعلم مبختلــف صــورة
واالجتامعي فكلام كان اإلنسان ال يستطيع أن يتعلم السباحة إىل عن طريق السباحة نفسـها فـال يسـتطيع 

لكتابة إال إذا قام هو بنفسه بأداء الحركـات الالزمـة لهـذا العمـل وهكـذا الحـال يف األخـالق حيـث تعلم ا
  .تتكون وال تتلقن

  :املذاكرة عملية تفكري .2
إن استظهار املادة ال يعني وإمنا التعلم هو أن يقوم الطالب بانتزاع معناها بنفسه ويجعلها موضوع 

رة الجيدة يسـأل نفسـه مـاذا يقصـد املؤلـف مـن هـذه العبـارة؟ تأمل وتعليق وتطبيق، فالطالب يف املذاك
  وكيف أعرب عن معناها بلغتي الخاصة؟ وهل أن ما جاء به املؤلف هو كل ما يتعلق باملوضوع؟
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  وهل استطيع أن الخص املضمون الجوهري ملا كتب عنها؟

م الطالب يرشحها إىل ومن خري طرق املذاكرة الفعالة التي تقوم عىل النشاط الذايت هي التي قد يقو 
غريه أوقد يقوم باالشرتاك مبناقشتها مع زمالئه أو أن يقوم بتخلـيص املـادة بلغتـه الخاصـة، كـام يفضـل أن 

  .يقوم الطالب بعملية التسميع الذايت

  :طريقة التسميع الذايت  .3

اء التسميع الذايت هو محاولة التعلم إعادة ما حفظتـه أو فهمـه مـن مـادة أو فهمـه مـن مـادة أثنـ
  :الحفظ أو بعده، مبدة معقولة وللتسميع الذايت فوائد كثرية منها

  .يبني للطالب مقدار ما حصله ومقدار ما غلب عليه أو صعب عليه فيعطيه جهداً آخر يناسبه.1
يعترب مبثابة دافع يؤدي إىل زيادة بذل الجهد وذلك بسبب ما يشعر به املتعلم مـن لـذة الفـوز أو أمل . 2

  .الخيبة
لتسميع الذايت يثبت االستجابات الصحيحة يف تكرارها وقد يكون التسميع الذايت ضاراً إذا مل تكن وا. 3

  .قبل أن يعمد إىل التسميع. املادة إىل جد معقول

  :الطريقة الكلية والطريقة الجزئية .4

 هناك آراء حول أي الطريقتني املذكورتني أفضل يف الحفظ والتعلم وعند بطبيعة كل مـنهام يظهـران
لكل طريقة منها محاسنها وعيوبها واملجال أو الحقل الذي يفضل أن تستخدم فيه ويتوقف نجاح الطريقة 

  .عىل عدة عوامل منها طول املادة ونوعها وصعوبتها وسن املتعلم وذكاؤه وخربته

أن التجارب أثبتت أن الطريقة الكلية أفضل من الطريقة الجزئية عنـدما ال تكـون املـادة طويلـة أو 
فدراسة فصل معـني مـن كتـاب بالطريقـة الكليـة . عبة، وحني تكون لها وحدة طبيعة أوتسلسل منطقيص

تسمح للمتعلم أن يدرك ما بني أجزائه من عالقاته عامه وأن يفهم بعض األجزاء التي ويسـتطيع فهمهـا إال 
  يف مالبساتها
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أمـا إذا كانـت املـادة . عـىل حـدةوهذا ما ال يتسنى له أن قسم الفصل إىل أجزاء ودرس كـل جـزء . الكلية 
مرسفة يف الطول أو يف الصعوبة فمن األفضل تقسيمها إىل أجزاء مناسبة يؤلف كل جزء منها وحدة طبيعية 

  .ثم تدرس كل وحدة عىل انفراد

إن الطريقة الكلية تبدو وقيمتها يوجه بوجه خاص لدى الكبار واألذكياء وذلك ملا لهم مـن قـدرة عـىل 
الهامة بني املعاين واستيعاب املـادة كوحـدة كـام ظهـر أنهـا أفضـل يف حفـظ الشـعر، وقـد ال  إدراك العالقات

تناسب الطفل ألنه ال ميلك الصرب والقدرة عىل االنتظار حتى يتم حفظه للموضوع بأرسه يف حني يجد ذلـك يف 
 –الكبـار واألذكيـاء حتى مع  –ومن عيوب الطريقة الكلية . الطريقة الجزئية التي تشعره مبدى تقدمه برسعة

ويف كثري من األحيان يعمد بعـض املدرسـني . أنها تؤدي إىل تكرار األجزاء واملعلومات السهلة دون داعي لذلك
ثم يركز اهتاممـه . إىل طريقة مرنة تجمع بني محاسن الطريقتني، فيبدأ بدراسة الكل استيعاب املعنى اإلجاميل

  ).1999الداهري صالح . (كالً منها يف اإلطار الكيل بعد ذلك عىل األجزاء الصعبة جزء ثم يدمج

  :أثر التكرار يف التعلم  .5
ال يستطيع الفرد اكتساب الكثري من املهارات أو املعارف أو السلوك االجتامعي بدون تكرار املواقف 

  .وكل واحد منها عاش ذلك وتأكد من أهميته. املؤدية لها
م وإتقانه إذ ال بد من أن يـتم بـالتفكري الـواعي والقـدرة التكرار بحد ذاته ال يؤدي إىل حدوث التعل

عىل الفهم الذي يستطيع الفرد من خالله التمييز بني الجوانب الصحية والخاطئة وأن يرتبط ذلك بالدوافع 
املختلفة التي تسهم يف محاولة إتقان الفرد ملا تعلمه واكتسبه، فالتكرار الـذي يسـري عـىل وتـرية واحـدة ال 

غلب األحيان إىل درجة عالية من التحسن بل عىل العكس من ذلك يعمـل عـىل تثبيـت األخطـاء يؤدي يف أ 
  .التي يصعب فيام بعد التخلص منها
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وتؤدي عمليات التكرار الصحيحة للـامدة املتعلمـة حسـن انطباعهـا يف ذاكـرة الفـرد والقـدرة عـىل 
ر الحـر يف األصـم لحركـات خاطئـة أو طـرق إن التكرا. تصورها وبالتايل القدرة عىل اسرتجاعها بصورة متقنة

خاطئة يف التحصيل ال يؤدي قطعاً إىل التعلم والتحسن إمنا فيه تبذير للوقـت والجهـد يـؤدي يف كثـري مـن 
  .األحيان إىل خمول الدافع إىل التعلم

  :إن التكرار الذي يفيد يف عملية التعلم هو
  .والتمييز بني االستجابات الخاطئة والصائبة التكرار املقرتن باالنتباه واملالحظة والفهم للموقف .1

 .التكرار الذي يقرتن مبعرفة الفرد مدى تقدمه يف التعلم .2
 .كام أن التكرار املفيد هو التكرار املقرتن بتدعيم .3

  :التعليم املوزع واملركز  .6

. ددلت التجارب عىل أن التعليم املوزع عىل فرتات أفضل بوجه عام من التعليم املركز يف وقت واحـ
كام تتضـح فائدتـه يف تعلـم . ويصدق هذا املبدأ عىل استظهار الشعر والنرش وعىل كسب املهارات الحركية

فـإن اقتىضـ اسـتظهار موضـوع معـني أن . األعامل الصعبة أو الطويلة الكثرية يف األعامل اليرسة أو القصرية

أن يكـون عرشـين مـرة يف يـوم  مرة مثالً فاألفضل أن يكرر يف يومني كل يوم عرشـ مـرات مـن) 20(يكرره 
  .واحد ويف جلسة واحدة

  :إن التعلم املوزع أفضل من التعلم املركز للعوامل التالية
  .ألن التعلم املركز يؤدي إىل التعب أو امللل .1
ذلك أن االستجابات الخاطئة تنىسـ أرسع مـن . ألنه قد اتضح أن فرتات الراحة تثبت ما حصله الفرد .2

  .ليه فالتعلم املوزع يتيح لالستجابات الخاطئة أن تزول أثناء فرتات الراحةاالستجابات الصحيحة، وع
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 .إن ترك التعلم فرتة من الزمن يجعل املتعلم يقبل عليه بعد انتهائها باهتامم كبري .3

  :اإلرشاد أثناء التعلم  .7
ل أن أثبتت بحوث علم النفس الرتبوي أن التعلم املقرتن باإلرشاد أفضل بكثري مـن الـتعلم بدونـه بـ

الرغبة يف التعلم قد ال تؤدي إىل الغرض املنشود منها دون إرشاد ألن املتعلم إن تـرك وشـأنه فقـد يصـطنع 
طرقاً عقيمة أو خاطئة أو تحتاج إىل بذل كثري من الجهد والوقت وفيام يـيل بعـض النتـائج التـي ميكـن أن 

  .يفيد منها املعلم يف موضوع اإلرشاد

ت اإليجابية املفصلة املشجعة أفضل من التعليامت السلبية اإلجاملية اتضح إن اإلرشادات والتعليام -1
ويقصد باإليجابية تلك التي توجه نظر املتعلم وجهده إىل االتجاهات والنواحي الصـحيحة . املثبطة

  .وليست تلك التي تنهاه عن االتجاهات والنواحي الخاطئة
 .حديد إىل ما يجب عليهكام يجب أن تكون التعليامت دقيقة محددة أي تشري بالت -2
كذلك يجدر بـاملعلم أو املـدرب أو املرشـد أال يعطـي توجيهـات كثـرية يف وقـت واحـد وأن يصـوغ  -3

ولتكن التوجيهات متئدة غري رسيعة حتى تتاح للمتعلم فرصة جيـدة . توجيهاته بلغة سهلة بسيطة
 .للتعلم

يح للمـتعلم فرصـة كافيـة ألداء ويجب عدم اإلرساف يف اإلرشاد ألن يف ذلك يعطـل الـتعلم إذ ال يتـ -4
 .عمله مبجهوده الشخيص واإلفادة بنفسه من أخطاءه

كذلك يحب تقدم اإلرشادات عند الحاجة إال عند الطلب فكثري ما يطلب املـتعلم توجيهـاً بإمكانـه  -5
  .أن يغرفه بنفسه لو اعتمد عىل نفسه وفكر به قليالً
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حيح األخطاء، فعليه أن يشري إىل خطأ املـتعلم ثـم كام عىل املعلم أن مييز بني إظهار األخطاء وتصمز  -6
 .يحثه عىل تصحيحه بنفسه فاإلرشاد يجب أن يكمل النشاط الذايت للمتعلم ال أن يكون بدالً عنه

وليذكر املعلم واملـدرب أن الحيلولـة دون ظهـور األخطـار أسـهل مـن محوهـا بعـد وقوعهـا فمـن  -7

علم أشق بكثري من إرشاد شـخص مل يبـدأ بعـد يف املشاهد أن إرشاد شخص ثبتت لديه أخطاء يف الت
 .التعلم

ــه  -8 ــدا علي ــم واملــدرب أن يشــجعا املــتعلم عــىل التســاؤل واالستفســار وأن يعي ويتعــني عــىل املعل

وإال يقلـال مـن شـأنه وقدرتـه عـىل الـتعلم أو الفهـم أو مبالغهـا يف . التوضيحات الهامة أو الصعبة

  .تقديرها أكرث مام يجب
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  الخامسالفصل 

 التذكـــر والنسيــــان
  

  :يحتوي الفصل عىل
  التذكر وقياسه

  أنواع الذاكرة

  بعض العوامل املؤثرة عىل التذكر

  النسيان
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  الخامسالفصل 

  التذكر والنسيان
  

تناول الفصل السابق عرضاً لعملية التعلم مـن حيـث تعريفهـا وتفسـريها وأنـواع الـتعلم املختلفـة 
إال أن التعلم ليك تبقى آثاره لفرتات طويلة ال بـد التـذكر ومقاومـة . ألداءوالعوامل التي تساعد عىل تغيري ا

  .ولذلك فإن هذا الفصل يعرض للتذكر والنسيان كعمليات تؤثر عىل نتائج التعلم. النسيان

يتناول املؤلف هنا عرضاً تاريخنا مبسطاً لبداية دراسة الذاكرة وتطرق قياس الـذاكرة ولطـرق قيـاس 
 يدرك الدارس كيف تستخدم األرقام يف قياس التـذكر وللتعبـري عـن املقـدار الـذي نسـيه التذكر، وذلك ليك

  .الشخص أو املقدار الذي تذكره تعبرياً كمياً 
يعرض املؤلف أنواع الذاكرة الثالثة الحسية واألولية والثانوية وخصائص كل منها والعالقـات الـدائرة 

نسيان وكيف أن الذاكرة معقـدة وأن املعلومـة لـيك تثبـت يف وذلك ليك يتبني الدارس تعدد أسباب ال. بينها
  .الذهن تجري عليها عمليات متعددة

يعرض املؤلف بعض العوامل املؤثرة عىل التذكر سواء أكانت عوامل تـؤثر عـىل الـزمن الـالزم للوصـول إىل 
ارس كـرثة العوامـل مستوى الكفاية يف التعلم أو عوامل تؤثر عـىل تـذكر مـا سـبق تعلمـه، وذلـك لـيك يـدرك الـد

  .وتعددها وليك يكون لنفسه أساليب مناسبة ملواجهة عوامل النسيان

ويضيف املؤلف عرضاً لظاهرة النسـيان وللنظريـات املختلفـة التـي حاولـت تفسـريها مثـل نظريـة 
التداخل ونظرية التحليل النفيس ونظرية األثر وذلك لـيك يـزداد الـدارس معرفـة بـأن علـو الـنفس يف منـو 

  ).1999الداهري صالح والكبي وهيب . (رمستم
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  :قياس التذكر
لـيك نتـذكر أي . إننا جميعاً نتذكر بعض األشياء وننىس البعض اآلخر، هذه الظـاهرة تسـمى الـذاكرة

  :يشء توجد عوامل أساسية هامة تحدد يف السؤالني اآلتيني
  هل ما نريد تذكره سبق لنا بالفعل حفظه واختزانه بالذاكرة؟ -1
  د تذكره ميكن الوصول إليه وإخراجه من الذاكرة؟هل ما نري -2

ولقـد اختـار . م عىل يد ابنجهوس ونرش يف تذكرنا لبعض األشياء1878وقد بدأت دراسة الذاكرة سنة 
لتجاربه مقاطع عدمية املعنى وذلك الستبعاد أثر الخربة السابقة وألن الجمل والكلامت تكون أكـرث تعقيـداً 

. وكان ابنجهوس يرتب املقاطع يف قامئة ويقوم بحفظها بالرتتيب الذي وضعه لها. من املقاطع عدمية املعنى
وكانت طريقته يف الحفظ تقوم عىل قراءة القامئة من األول لآلخر عدة مرات حتى يتم حفظها كلها بـنفس 

ب وبعد فرتة كان يعاود حفظها مرة ثانية ويحس) يطلق عىل هذه الطريقة اسم التعلم التسلسيل(الرتتيب 
الزمن املستغرق وكان يقيس التـذكر بحسـابه للفـرق بـني الـزمن املسـتغرق إلمتـام الحفـظ يف املـرة األوىل 

  .وتعرف هذه الطريقة باسم طريقة االقتصاد يف الزمن. وإلعادة الحفظ يف املرة الثانية
ىل ال ترجع أهمية ابنجهـوس إىل دراسـته للعوامـل التـي تـؤثر عـىل التـذكر فقـط بـل ترجـع أيضـاً إ

تلـك الطريقـة خضـعت أيضـاً للدراسـة والتطـوير فظهـرت منهـا طـرق . اكتشافه طريقة التعلم التسلسيل
متعددة مثل التعلم التسلسيل التـوقعي وتقـوم هـذه الطريقـة عـىل تقـديم وحـدة مـن وحـدات القامئـة 

نـايئ الـذي يقـوم ومن الطرق أيضاً الـتعلم بـالرتابط الث. املحفوظة وعىل املفحوص أن يتوقع الوحدة التالية
عىل حفظ املفحوص ألزواج من الكلامت وعنـدما تقـدم لـه إحـدى كلـامت الـزوج يكـون عليـه أن يتـذكر 

ويالحظ يف هذه الطريقة أنه يجب أن يختلـف ترتيـب الزوجيـات حتـى ال تصـبح تعلـامً تسلسـلياً . الثانية
 40اع الحـر وفيهـا املفحـوص حـوايل اما الطريقة الثالثة التي تستخدم يف دراسة الذاكرة فهي اسرتج. محضاً 

  .وحدة عليه أن يتذكرها بأي ترتيب يريده
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  :قياس التذكر
  

  :ميكن قياس التذكر باستخدام طرق متعددة منها

  :االقتصاد يف الزمن -1

محاولـة، وبعـد فـرتة ) 20(لو تعلم فأر السري يف متاهة بدون أخطاء واستغرق يف تعلمـه أول األمـر 
محـاوالت، ميكـن ) 5(يف املتاهة بدون أخطـاء واسـتغرق يف تعلمـه يف املـرة الثانيـة زمنية أعاد تعلم السري 

  :حساب درجة تذكره عىل النحو التايل

  
  100×                                                                                           =   االقتصاد 

  

       =
20

520 
×100 =

20

15
×100 =75.%  

  %.25وأن درجة نسيانه هي % 75أي أن درجة تذكر الفأر هي 

فإن درجة تـذكر الفـأر أو ) 10(ومحاوالت إعادة التعلم ) 20(ولو فرضنا أن عدد املحاوالت  األصلية 

= االقتصاد 
20

1020 
 =50.%  

لفأر تصبح صفراً وتكـون درجـة نسـيانه فإن درجة تذكر ا) 20(أما إذا كانت محاوالت إعادة التعلم 
والتـي قـد تعتـرب » إعـادة الـتعلم«وتجدر اإلشارة إىل أن طريقة االقتصاد السابقة تعرف أحياناً باسم % 10

  .صورة من صور التذكر

  :االسرتجاع -2
  

يقصد به اإلشارة إىل تلك العملية العقلية التي يقوم فيها الفـرد مبجهـود مقصـود السـتعادة خـربات 
ويستخدم االسرتجاع لقياس التذكر بناء عىل كمية املادة التي يتم اسرتجاعها كام يحدث يف . ن تعلمهاسبق أ 

االمتحانات املدرسية وعادة تبدأ عملية االسرتجاع بوجود مثري معني يدفع الفرد للبحث عن الخربة املطلوبة 
  . بحثاً ذهنياً 

 عدد املحاوالت الالزمة إعادة التعلم-عدد املحاوالت األصلية

لة األصليةاملحاو 
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فاسـرتجاع . رايك الخارجي ملساعدة البحث الـذهنيوقد يؤدي هذا البحث الذهني إىل البحث يف املجال اإلد
اسم مؤلف الكتاب دون تذكر اسم الكتاب نفسه قد يدفع الشخص للبحـث عـن ذلـك الكتـاب يف املكتبـة 

  .تحت اسم ذلك املؤلف) املجال اإلدرايك الخارجي(
أمـا  .وقد يتخذ االسرتجاع صورة اسرتجاع حر أي يطلب إىل الشخص تذكر خربات معينة دون ترتيـب

ولقـد أثبتـت . يف االسرتجاع التسلسيل فيقوم الشخص بتذكر الخـربات التـي حفظهـا ولكـن بـنفس الرتتيـب
  .الدراسات أن نتائج االسرتجاع التسلسيل نكون عادة أعىل من نتائج االسرتجاع الحر

ى عـىل تجب اإلشارة إىل أن االسرتجاع باملعنى السابق يختلـف عـن االسـرتجاع التلقـايئ، أي خطـورة ذكـر 
  .الذهن دون وجود مناسبات واضحة لذلك ودون معرفة أسباب ورود هذه الذكرى

  .أخرياً قد يعترب االسرتجاع صورة أخرى من صور التذكر مثل إعادة التعلم أو التعرف
  

  :التعرف -3
  

التعرف هو مطابقة ما هو موجود بالعامل الخارجي ملا هو موجود بالذهن وذلك باالسـتناد إىل عـدة 
وتعتـرب أسـئلة االختيـار مـن متعـدد ترجمـة واضـحة السـتخدام . و عالمات موجودة بالعامل الخارجيأدلة أ 

  :التعرف يف قياس التذكر مثل عاصمة جمهورية مرص العربية هي

  .القاهرة -1
 .أسوان -2
 .الجيزة -3
  .اإلسكندرية -4
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و غـري وعادة يكون التعرف أسهل من االسرتجاع ألنه يقوم عىل التمييز بـني مـا هـو مـألوف ومـا هـ
  .مألوف لدى املتعلم أو بني ما قد خربه اإلنسان وما مل يخربه من قبل

صورة وطلب إليها حفظها، ثم وضـعت هـذه املجموعـة مـع  60لقياس التعرف معملياً قدم للمفحوص 
صورة أخرى وطلب إىل املفحوص تصنيف املجموعتني، فإذا نجح يف فصل كل مجموعـة عـن األخـرى كانـت  60

  :بناء عىل املعادلة اآلتية% 100درجة تعرفه  نسبة تعرفه أو

العددالكلي
الخطأالصحيح 

  ×100  =
120

120صفر
 ×100  =100%  

  :بطاقة فقط يف مكانها الصحيح كانت درجة تعرفه 100أما إذا نجح يف وضع 

120

10020 
 ×100 =

120

40
 ×100 =

3

200
 =

3

2
 66.%  

  
  

  

  :أنــــواع الـــذاكـــرة
  

هـي الـذاكرة القصـرية ) أحيانا يسمونها مراحل التذكر(ميز علامء النفس بني أنواع ثالثة من الذاكرة 
  .والذاكرة طويلة األمد أو الثانوية. والذاكرة قصرية األمد أو األولية. األمد أو الحسية

  

  :ة الحسية أو قصرية األمدالذاكر  –أوالً 
  

أمل يحدث لك ذات مرة أن كنت تشاهد برنامجاً تلفزيونياً ثـم ظهـر عـىل الشاشـة رقـم معـني كـان 
عليك أن تكتبه ولكن عندما قمت إلحضار الورقة وكتابية نسيته، ويحدث نفس اليشء عنـد تـذوقنا لطعـم 

  إن هذا يدل عىل . معني أو ملسنا ليشء ما
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ة أو الوجيزة األمد التي تستطيع حفظ املعلومات ملدة ال تتجاوز خمـس ثـوان عنـدما وجود الذاكرة الحسي
الـذي ) راجـع الرسـم التخطيطـي املرفـق(فإنها تعرف باسم املدخل ) رقم التليفون(تتلقى معلومة جديدة 

أجـزاء فمع تركيز االنتباه عىل هذه املعلومة يصري تنقيتها وتصـنيفها لتحديـد أي . تجري عليه عدة عمليات
  :منها تنتقل إىل الذاكرة قصرية األمد ويستمر عمل الذاكرة الحسية مع الجزء الباقي من املعلومة

للتعرف عىل خصائصه، كالتعرف عىل خصائص اسـم فرويـد مـن حيـث االرتفاعـات واالنخفاضـات   ) أ(
  .وزوايا الحروف

 .للتعرف عىل مقومات املثري، كالتعرف عىل الحروف املكونة للكلمة   ) ب(
 .عىل النمط العام، كالتعرف عىل الكلمة ككل أو كنمط عام أو شكل عام للتعرف  ) ت(
  .لتسمية هذا النمط وذلك باالستعانة ببعض املعلومات املخزونة يف الذاكرة طويلة األمد) د(

بناء عىل هذه العمليات ميكن التعرف عىل اسم فرويد مستبعدين من ذاكرتنا أين تعرفنا عليهـا ويف 
وبنـاء عـىل هـذه . وأحجـام الحـروف) رقعـة أم نسـخ(أو الصفحة أو شكل الحـروف  أي مكان من الكتاب

  .العمليات تتحدد املعلومات التي تنتقل إىل الذاكرة األولية

هذا ولقد بينت الدراسات أن هذه الذاكرة ميكنها تلقـي عـدد كبـري مـن الوحـدات املعرفيـة ولكـن 
الـداهري صـالح (   .قد تكون حرفـاً أو لفظـاً أو فئـة والوحدة املعرفية. وحدة معرفية فقط 16االحتفاظ بـ

  ) . 2008: حسن
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  :الذاكرة األولية أو قصرية األمد –ثانياً 
  

عند عثورك عىل رقم تليفون صديقك الذي كنت تبحث عنه فإنـك تـردده عـدة مـرات لـيك تحفـظ 
  .ولكن إذا مل تردده نسيته أن هذا املثال يوضح املقصود بالذاكرة األولية

كانـت . أو مدى الذاكرة املبـارشة» مدى الفهم«تحت اسم 1850بدأت دراسة هذه الذاكرة منذ  لقد
دراستها تتم بتقديم سالسل متفاوتة  الطول من العداد أو الحروف للمفحوصني ويطل إليـه حفظهـا وكـان 

  .يقاس مدى الذاكرة املبارشة بأطول سلسلة يستطيع املفحوص تذكرها

والـذاكرة . سمني هام الذاكرة املبارشة وتتضمن املعلومات التـي ميكـن تـذكرها مبـارشةتتكون هذه الذاكرة من ق
العاملة أو النشطة التي تقوم بعمليات معينة هي ترديد املعلومات وترميزها وتحديد نوع الوحدات املعرفيـة وعالقتهـا 

وتعـرف تلـك العمليـات . طويلـة األمـدبغريها ووضع اإلسرتاتيجية التي ميكن استخدامها الستعادة معلومة مـن الـذاكرة 
  .باسم العمليات الضابطة

  .لتحديد عمل هذه الذاكرة تعرض ألنواع الرتديد وفائدتها
  .ترديد للصيانة والحفظ مثل تكرار املعلومة عدة مرات ليك ال تختفي من الذاكرة الولية  ) أ(
ط بني كلمة فرويد ونظرية ترديد لربط املعلومة بغريها مام هو موجود يف الذاكرة طويلة املد كالرب  ) ب(

 .التحليل النفيس التي سبق للمتعلم لالحتفاظ بها يف الذاكرة طويلة األمد

وقـد . وقد يكون الربط بوضع املعلومة يف فئة معينة فكلمة فرويـد ميكـن أن تنـدرج تحـت فئـة طبيـب نفيسـ
  .يكون الربط معتمداً عىل تكوين صور تخيلية لفرويد أثناء عمله املرىض النفسيني
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للنوع الثاين من الرتديد تأثريه الكبري عىل كمية املعلومات التي تخرج من الذاكرة األولية لتنتقـل إىل 

فقـد يكـون هـذا » مستوى العمليـات«والعامل األسايس يف هذا االنتقال هو العامل باسم . الذاكرة الثانوية
يقـاع املشـرتك بينهـا وبـني كلمـة أخـرى املستوى ضحالً مثل إيقاع كلمة فرويد يف األذن عند ترديدها أو اإل

وقد يكون هذا املستوى عميقاً كالربط بينها وبني أي وحـدة معرفيـة . موجودة يف الذاكرة مثل كلمة فلويد
  .أخرى بأي طريقة من الطرق السابقة

أجـزاء أو وحـدات معرفيـة بزيـادة أو  7ولقد بينت الدراسات أن هذه الـذاكرة تسـتطيع اسـتيعاب 
حرفـاً تزيـد  17فالكلمة املكونة مـن . أجزاء معرفية 9-5، أي أن مدى استيعابها يكون ما بني نقص قطعتني

عن مدى استيعاب هذه الذاكرة، أما إذا كانت الكلمة من سـبعة مقـاطع فإنهـا تصـبح مالمئـة ملـدى هـذه 
فيـة كلـام كـان وهذا يبني املدى املحـدود لهـذه الـذاكرة وبالتـايل فكلـام زاد عـدد الوحـدات املعر . الذاكرة

فلقـد قـدم أحـد . كام بينت الدراسات أن املدى الزمني لهـذه الـذاكرة ال يزيـد عـن ثالثـني ثانيـة. قصورها
الباحثني لعينة من املفحوصني مقاطع عدمية املعنى وليك ال يرتك للمفحوصـني فرصـة تكـرار وترديـد هـذه 

ثانيـة  18وجـد الباحـث أنـه بعـد . إلـخ. ..- 357 – 360 – 363املقاطع طلب إليهم أن يعدوا تنازليـاً مـن 
  .فقط من املفحوصني تذكر املقاطع تذكراً املقاطع تذكراً صحيحاً % 10استطاع 

حـاجز «يرتبط عدد الوحدات املعرفية وعملية ترديد املعلومات يف الذاكرة األولية مبفهوم معني هـو 
يستطيع ترديـد إال عـدد محـدود مـن  وحاجز الرتديد وهذا الحاجز ذو إمكانية محدودة بحيث ال» الرتديد

فإذا ما وصل إىل الذاكرة األولية كثري من الوحدات املعرفية زاد العـبء . الوحدات املعرفية يف لحظة معينة
عىل هذا الحاجز املعريف مام يـؤدي إىل عـدم ترديـد الوحـدات املعرفيـة ترديـداً يكفـي لبقائهـا يف الـذاكرة 

  .الثانوية
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  :انوية أو طويلة األمدالذاكرة الث –ثالثاً 
  

إنك تتذكر رقم منزلك الذي كنت تسكن فيه منذ فـرتة طويلـة وتتـذكر بعـض زمالئـك الـذين كـانوا 
  .معك يف املراحل التعليمية السابقة، هذه األمثلة توضح املقصود بالذاكرة طويلة األمد

ويـة لـيك يـتم تخزينهـا، ولكـن هـذا بعد أن تجري الذاكرة األوليـة عملهـا مـع املعلومـة تنتقـل إىل الـذاكرة الثان
التخزين ال يتم إال بعد أن متر املعلومة بسلسلة مـن العمليـات تـتلخص يف ربطهـا بغريهـا أو وضـعها يف فئتهـا املناسـبة 
وتظل فيها لسحبها واستعادتها أما للتعامل معها يف الـذاكرة األوليـة عنـد دخـول معلومـة جديـدة وأمـا السـتخدامها يف 

  .»املخرج«باسم ما تعرف إصدار استجابة 

تتميز هذه الذاكرة بأنها ذات قدرة غري محـدودة إذ تسـتطيع اسـتيعاب أي كميـة مـن املعلومـات، 
كذلك فإن أية معلومة ال تفقد من هذه الذاكرة، . وهذا قد يجعل من الصعوبة استعادة املعلومات القدمية

فكل معلومة يف . ملعلومة وإمكانية التوصل إليهاوهذا يقودنا إىل رضورة التمييز بني إمكانية الحصول عىل ا
الذاكرة الثانوية ميكن الحصول عليها ولكن إمكانية التوصل إليها استعادتها ليست باألمر الرضـوري بـالرغم 

ففي اختبارات التذكر ميكن أن نفشل يف اإلجابة عن سؤال مـا إمـا ألن املعلومـة ال . من وجودها يف الذاكرة
ا ألنهـا أصـالً مل تـدخل الـذاكرة ولكنهـا طمسـت لسـبب أو آلخـر، وإمـا ألن املعلومـة ميكن الحصول عليهـ

  .»كانت املعلومة عىل طرف لساين«موجودة يف الذاكرة ولكن ال نستطيع التوصل إليها كقولنا 

  :الذاكرة الثانوية أنواع ثالثة هي
عرفـه عـن العـامل أو عـن املعـاين أو عـن وهي تقريباً تعادل ما نسـميه معلوماتنـا أو مـا ن :الذاكرة السامنتيكية - 1

  .القواعد اللغوية كمعرفتنا أن فرويد كان طبيباً شهرياً أسس نظرية التحليل  النفيس
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وهي تقريباً تعادل ما نسميه خرباتنـا الشخصـية بأشـياء تعرضـنا لهـا يف حياتنـا،  :الذاكرة القصصية -2
 .اهتمت بنظرية والدها كمعرفتنا أن فرويد كانت له ابنة اسمها أنا فرويد وأنها

وهي تقريباً تعادل ما نسميه معلوماتنا عن أسـاليب أداء يشء مـا كمعلوماتنـا  :الذاكرة اإلجراءاتية -3
 .عن كيفية قيادة السيارة

النموذج "أما عن تنظيم املعلومات داخل هذه الذاكرة فلقد اختلفت فيه النظريات و اآلراء و منها  
ل معلومـة موضـع يف الـذاكرة السـامنتيكية كـام أنهـا تـرتبط بعالقـات فلكل معلومة موضع فلكـ" الشبيك

متعددة بغريه مام يجعل املعلومات تتخذ شـكالً هرميـاً فقـد يكـون يف الـذاكرة موضـع لعصـفور الكناريـا 
باعتبار أنه صغري الحجم أصفر اللون ويستطيع الغناء، ويرتبط عصفور الكناريا يف الذاكرة مبوضوع آخر هو 

ويرتبط يف الذاكرة مبوضع آخر هـو . اعتبار أنه يستطيع الطريان وجسمه مغطى بريش وله جناحانالطائر ب
أي أننا يف الذاكرة نحتفظ مبعلومات عـن طـائر الكناريـا ميكـن . الحيوان باعتبار أنه يأكل ويتنفس وله جلد

عينة فإن عصفور الكناريا لـه أنه طائر وملا كان الطائر حيوانا وملا كان للحيوان خصائص م«: صياغتها كالتايل
إن الكناريا طائر وملا كان للطائر خصائص معينة فإن له مثل أو بعض هـذه «أو» مثل بعض هذه الخصائص

  ).1999الداهري صالح والكبي وهيب . (»الخصائص
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  :العوامل املؤثرة عىل التذكر
  

  :ميكن دراسة هذه العوامل من ناحيتني

  .تأثريها عىل الزمن الالزم للتعلم للوصول إىل مستوى الكفاية املطلوب أو محك الكفاية   ) أ(
  .د فرتة زمنيةتأثريها عىل تذكر ما سبق حفظه بع  ) ب(

والسـبب . ويجب مالحظة أن العامل الذي يؤثر عىل زمن التعلم ال يؤثر بالرضورة عىل التذكر أيضـاً 
. يف هذا هو أن التذكر يعتمد أساساً عىل بلوغ مستوى الكفاءة املطلوب أو محك الكفاية يف الـتعلم

علم ببطء فـإذا مـا بلـغ كـل ولتوضيح ذلك نشري إىل أنه من بني املتعلمني من يتعلم برسعة ومن يت
  .منهام مستوى الكفاءة املطلوب فلن تختلف قدرتها عىل التذكر اختالفاً جوهرياً 

أما عن العوامـل التـي تـؤثر يف الـزمن الـالزم للوصـول إىل مسـتوى الكفايـة يف الـتعلم فـيمكن    ) أ(
 :إجاملها يف

. املتعلقة ذات معنى مفهـوميكون من السهل تعلم وبلوغ مستوى الكفاية إذا كانت املواد  :املهنى -1
  .فمن الصعب حفظ كلامت مثل كاغ، راف، ألنه ليس لها معنى مفهوم

زاد الزمن الالزم لتعلمها بل ويزيد الزمن الـالزم . كلام زاد طول املادة املتعلمة :طول املادة املتعلمة -2
  .لحفظ كل وحدة من وحداتها

ابع مادي كان من السهل تعلمها عام إذا كانـت كلام كانت املادة املتعلمة ذات ط :املادية والتجريد -3
فـإذا . ذلك ألن الطابع املادي للامدة املتعلمة يساعد املتعلم عىل تكوين صـور ذهنيـة لهـا. مجردة

 .كان من املمكن تكوين صورة ذهنية للرجل فإنه ال ميكن تكوين نفس الصورة لجوهر يسء ما
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سهل تعلمها عىل أال يكون زمن العرض طويالً عـن  كلام زاد زمن عرض املادة املتعلمة :زمن العرض -4
 .الحد املناسب إذ قد يؤدي إىل امللل

التدريب املوزع الذي تتخلله فرتات راحة يسهل التعلم عن التدريب املركز الـذي ال  :نوع التدريب -5
ذلك ألن فرتات الراحة يف التدريب املوزع تسـاعد عـىل الـتخلص مـن عوامـل . تتخلله فرتات الراحة

 .لخلط واالضطراب والتشويش والتعب وامللل التي تتدخل يف تعلم املوضوع املراد تعلمها
فمـن . كلام كانت وحدات املادة املتعلمة متشابه سهل تعلمها :العالقة بني وحدات املادة املتعلمة -6

السهل حفظ قصيدة من الشعر كوحدة عن حفظ أبياتها ثم الوقوف لدراسة قواعد النحو فيام تـم 
دة لحفظها إال أن هذا التشابه يكون عائقاً إذا كان املطلوب هو تعلم مادة ذات ترتيـب خـاص العو 

 .مثل التعلم التسلسيل
كلام كان اتجاه الدارس إيجابياً وفعاالً نشطاً كلام ساعد ذلك عـىل رسعـة الـتعلم  :اتجاهات الدارس -7

 .وسهولته

ن بلوغ مستوى الكفاية املطلوب عند الـتعلم أما العوامل املؤثرة عىل التذكر فهام ال شك فيه أ ) ب(
وتنقسم العوامل املؤثرة عىل التذكر إىل نوعني ذاتية . يساعد عىل سهولة تذكر املادة املتعلمة

  .وموضوعية

  :فأما العوامل الذاتية فيمثلها
اً سـهل مالمئة الذكريات القدمية لالتجاه النفيس الراهن، فعندما يكون اشخص مرتاحـ: االتجاه النفيس -1

  .عليه تذكر املواقف السارة التي مر بها سابقاً 
يكون لسن الشخص تأثريه عىل التذكر فلقد بينت الدراسات أن قمة التذكر يف العرشينات من : السن -2

  .العمر ثم تأخذ يف التدهور ببطء حتى سن الخامسة واألربعني ثم التدهور األرسع بعد ذلك
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قدرة الشخص عىل التذكر فاألطفال املتخلفون عقلياً تكون قدرتهم عـىل  كلام زاد الذكاء زادت: الذكاء -3

 .التذكر أقل من متوسطي الذكاء، وكذلك يكون نسيانهم أرسع

  :أما العوامل املوضوعية فيمثلها
يبـدو هـذا يف إعالنـات . يزيد من تثبيت املعلومات ويزيـد اليشـء املكـرر متيـزاً عـن غـريه :التكرار -1

تمد عىل تكرار ظهور املادة املعلن عنها عدة مـرات مـام يسـاعدنا عـىل سـهولة التليفزيون التي تع
  .تذكرنا

فمـن السـهل . فالصور واملعاين واملعلومات التي أدركناها حديثاً يكون من السـهل تـذكرها :الحداثة -2
 .تذكر آخر كلامت األستاذ مع نهاية الحصة عن أولها

 .الذاكرة فكلام يتذكر اليوم األول لدخوله الجامعةفام أراه ألول مرة يثبت يف : األولية والجدة -3
فاملواقف السارة أو الحزنـة يسـهل علينـا . يكون من السهل تذكر ما يثري انفعاالتنا وانتباهنا :الشدة -4

تذكرها لشدة الخربة الوجدانية املصاحبة لها، واأللـوان الصـارخة عـىل أرضـية هادئـة تثـري انتباهنـا 
 .ويسهل علينا تذكرها

. يصعب التذكر إذا مـا تغـريت الظـروف الخارجيـة التـي صـاحبت عمليـة الـتعلم :املالبساتثبات  -5
 .فتسميع التلميذ للامدة املتعلمة يف فصل غري فصله يجعل من الصعب عليه تذكرها

إن الذاكرة ليست إال أمناطاً من العنارص املنظمة التي ترتبط مع بعضها بنـاء عـىل قواعـد  :التنظيم -6
وبالتايل فبمقـدار تنظـيم العنـارص التـي يريـد الشـخص تـذكرها يكـون مقـدار مـا  .وقوانني معينة
 .فتنظيم العنارص يف شكل هرمي عىل تذكرها مام لو تركت بدون تنظيم. يسرتجعه منها

يسهل عىل الشخص تذكر قطعة من الشعر ميكن تصورها ذهنيـا أو تكـوين صـور : التصور الذهني -7
  ابتكرت طريقةلذلك . ذهنية بخالف رأي الفيلسوف
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تقوم هذه الطريقة عىل تكوين صور . تعرف باسم املحل الهنديس الستخدامها يف التذكر 
ذهنية ملا يراد حفظ قامئة من األشياء يريد رشاءها فيمكنه أن يتصور البـيض يف الرسـير 

فعنـد . يف حجرة النوم والخبز عىل كريس الصالون والجـنب عـىل منضـدة الصـالة وهكـذا
هذه فإنه سيتصور الصور الذهنية التـي كونهـا مـام يسـهل عليـه عمليـة  محاولته تذكر

  .االسرتجاع

  :النســـيــان
  

  :لقد حاول علامء النفس تفسري أسباب النسيان مام أدى إىل وضع بعض النظريات مثل

  :نظرية التنظيم –أوالً 
. ة يف فئـات معينـةترى هذه النظرية أن الذاكرة طويلة األمد تحوي الكثـري مـن املعلومـات املنظمـ
إال أنـه قـد يخفـق . وعندما يحاول اإلنسان تذكر معلومة ما فإنه يضع خطة معينة للبحث عنها يف الذاكرة

  :يف ذلك وعندئذ يحدث النسيان ويرجع هذا إىل عدة عوامل منها

إذا كانت القرائن والعالمات املسـتخدمة يف التـذكر غـري موجـودة أم موجـودة ولكـن غـري مناسـبة  -1
أو أن الفـرد يبحـث يف جـزء خـاطئ  مـن . دة املراد تذكرها مثل استخدام أرقـام لتـذكر أشـعارللام

  .الذاكرة طويلة األمد مثل البحث عن كلم انجليزية يف قسم اللغة الفرنسية من الذاكرة
وقـد حـاول . إذا كانت فئان الذاكرة محدودة العدد أو ما بها من معلومات محدودة الكميـة أيضـاً  -2

فإذا كانـت مدرسـة . النظرية تفسري ظاهرة الكبت التي ذكرها أنصار التحليل النفيس أصحاب هذه
التحليل النفيس ترى أن الكبت هو إخفاء الخربات غري السارة أو غري املقبولة اجتامعيـا يف الالشـعور 

  بحيث ال ميكن تذكرها إال باستخدام التحليل النفيس، فإن أصحاب نظرية التنظيم 
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بت بأنه وجـود صـعوبة يف اسـتعادة الـذكرى القدميـة لعـدم يفرسون سبب الك
وإذا كان التداعي الحر يساعد عىل تـذكر تلـك . كفاية القرائن أو لعدم وجودها

الخربة املكبوتة كـام يـرى أصـحاب أنصـار التحليـل النفيسـ فـإن التـداعي ميـد 
ة كام يرى أنصـار مدرسـ -الشخص بالقرائن أو العالمات التي تساعد عىل التذكر

 .التنظيم
 

  :التداخل ومحو التعلم -ثانياً 
  

بقصد بالتداخل أن املادة الجديدة تحـدث خلـال يف الـذاكرة طويلـة األمـد بـأن تتـداخل مـع املـواد 
ويعترب الكف الرجعـي والكـف البعـدي . القدمية أو أن تؤدي املادة الجديدة إىل محو املادة السابق تعلمها

عي أن تعلم مادة جديدة يؤدي إىل نسيان مادة قدمية سبق تعلمها ويقصد بالكف الرج. مسئولني عن ذلك
فالنسيان يف هذه الحالة مل يحدث نتيجة لعدم اسـتخدام املـادة السـابقة بـل نتيجـة للتـداخل بـني املـادة 

ويبدو هـذا . أما الكف البعدي فهو أن املادة املتعلمة سابقاً تعطل تذكر املادة الجديدة. الجديدة والقدمية
  .علم الفرنسية بعد االنجليزية إذا تنطق الكلامت الفرنسية نطقاً إنجليزياً ال فرنسياً يف ت

  

  :نظرية التحليل النفيس –ثالثاً 
  

أوضحت نظرية التحليل النفيس أن النسيان أحيانا يكون مـدفوعاً بـدوافع ذاتيـة نابعـة مـن داخـل 
يلجأ اإلنسان إىل الكبت أي التخلص الالإرادي  يف هذه الحالة يعرف النسيان باسم النسيان الكبتي إذ. الفرد

ويكون هـذا . من الدوافع عن دائرة الالشعور وذلك من الدوافع غري املقبولة اجتامعياً والخربات غري السارة
  .التخلص بإقصائها عن دائرة الشعور إىل دائرة الالشعور وذلك للتخلص مام يصاحبها من قلق واضطراب
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بـالقمع أي النسـيان اإلرادي والشـعوري للـدوافع غـري املقبولـة وللرغبـات  وقد يكون النسيان أيضاً 
ويختلـف القمـع عـن الكبـت يف أن الكبـت ال شـعوري وال إرادي ويحـدث . املحرمة وملا يصاحبها من قلق

أمـا القمـع فهـو . بطريقة أوتوماتيكية ويكون عادة مصحوباً بالشعور بالذنب وأنه تهـذيب الـذات للـذات
ي ويكون عادة مصحوباً بالشـعور بالعـار أي خـوف الفـرد مـن نقـد املجتمـع وأنـه تهـذيب شعوري وإراد

  .املجتمع للذات
ويختلف الكبت عن النسيان العادي يف أن النسيان هو الحجب املؤقت لبعض الخربات والـذكريات، 

ن فجائيـاً وال أما الكبـت فيكـو . كام أنه يحدث بطريقة تدريجية ويكون من السهل استعادة الخربة املنسبة
  .يكون من السهل استعادة الخربة املكبوتة إذ تحتاج إىل استخدام أساليب التحليل النفيس الستعادتها

  

  :نظرية األثر -رابعاً 
  

يرى بعض أتباع هذه النظرية أن النسـيان يرجـع إىل ضـعف األثـر الـذي تركتـه املـادة املتعلمـة يف 
  .الذاكرة مع مرور الوقت

ذه النظرية أيضاً أن النسيان إمنا يرجع إىل تشوه أثر املـادة املتعلمـة يف الـذاكرة ويرى بعض أتباع ه
  .مع مرور الوقت

ويرى بعض أتباع هذه النظرية أيضاً أن النسيان إمنا يرجع إىل تشوه أثر املادة املتعلمة املوجـودة يف 
ثبتت بارتليت أثر هـذا التشـوه وقد أ . الذاكرة بحيث تصبح املادة مختلفة متاماً عن أصلها مع مرور الوقت

فبعد فرتة من الزمن فقدت القصـص املحفوظـة ثراءهـا . يف تذكر بعض القصص بل ويف تصور بعض األشياء
وتسـمى هـذه (أما األشياء املتصورة فلقد حذفت منها بعض التفصـيالت . وتحولت إىل مجرد رسد للعبارات

هـا، كـل هـذا أدى إىل أن يصـبح اليشـء املتـذكر وبـرزت بعـض بـروزاً واضـحاً دون غري ) الظاهرة بالتحديد
  .مختلفاً عن اليشء األصيل
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ومن األسباب التي ذكرتهـا هـذه النظريـة لتفسـري النسـيان هـو أن إطالقنـا ملسـميات عـىل األشـياء 

كـذلك ذكـرت هـذه . تطمس معامل مدركاتنا وبالتايل يتذكر الناس الكلامت واألسامء ال ما قد أدركوه بالفعل
أن النسيان قد يرجع إىل عدم دقة إدراكاتنا وبالتايل يزداد تشوهها عند تذكرنا لها ألننا لن نتـذكرها النظرية 

  .كام هي أو كام أدركناها

  :التفـــكيــر
عرض املؤلف عرضاً بسيطاً لعملية التعلم، ثم بني وجود عمليات عقلية تسـاعد عـىل الـتعلم وعـىل 

  .ملية التعلم أال وهي التفكريوهذا الفصل يعرض لع. استمرار بقاء أثره

يتناول هذا الفصل التعريف بعملية التفكـري باعتبـاره نوعـاً مـن االسـتجابة الكامنـة الداخليـة، كـام 
وذلك ليك يدرك الـدارس مـدى . يتناول عرضاً لتفسري السلوكية واملعرفية واالرتباطية والفسيولوجية للتفكري

  .لم النفس وأسباب هذا االختالف بالنسبة للتفكرياالختالف يف تعريف الظواهر التي يدرسها ع

ثـم . يعرض املؤلف عرضاً بسيطاً ملكونات التفكري أي الرمـوز سـواء أكانـت كلـامت أو صـوراً ذهنيـة
يتناول عرضاً لدور اللغة يف التفكري سواء من حيث هي أداة للتفكري وللتعبري عنه وأسـاس لتنظـيم معـارف 

أثـر الثقافـات واللغـات عـىل التفكـري وعـىل التفـاهم والتوصـل بـني النـاس وهذا ليك يدرك الدارس . الفرد
  .والشعوب

يعرض املؤلف هنـا عرضـاً للمفـاهيم واملبـادئ باعتبارهـا أدوات للتفكـري كـام أنهـا تخـدم وظـائف 
  .عىل التفكري ةمتعددة يف حياة الفرد وتعليمه، وذلك للوقوف عىل املزيد من العوامل املؤثر 

ا عرضاً لبعض أنواع التفكري املختلفة وذلك بناء عىل درجة قرب أو بعـد كـل نـوع يعرض املؤلف هن
  وذلك ليك يدرك الدارس أنه عندما يفكر ال. من الواقع
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وينتهي الجزء السـابع . يستخدم منطاً واحداً من التفكري وأنه توجد عوامل مساعدة وأخرى معوقة للتفكري 
  .التفكريباختبار يستخدم لتحديد أسلوب الدارس يف 

يعرض املؤلف هنا عرضاً ملعوقات التفكري السليم وهذا الجزء تصنيف ملـا سـبق ذكـره مـن عـوام يف 
األجزاء السابقة مع بعض اإلضافات، وذلك ليك يدرك الدارس مصادر الخطأ يف التفكري وليحاول نقد أسـلوبه 

  ).1999الداهري صالح . (يف التفكري وتطويره
  

  :هاتعاريف يف التفكري وتفسري 
  

التفكري نشاط ضمني غري واضح أو غري رصيح فنحن ال نفكر بأن نحرك أيدينا أو بأن نـتكلم بصـوت 
، ومـن »نشاط رمـزي يسـتمر دون عالقـات مبـارشة بـاملثريات الخارجيـة« وميكن تعريف التفكري بأنه. عال

ما أو يريـد القيـام بعمـل تعريفاته أيضا أنه مجرى من املعاين تثار يف الذهن عندما يواجه اإلنسان مشكلة 
يالحظ عىل التعريفني السابقني أنهام يؤكدان عـىل أن التفكـري يكـزن صـميمة خفيـا، وإنـه إرادي إذ . معني

كـام أن املفـاهيم . يستطيع اإلنسان أن يواجهـه وأن يسـتمر فيـه دون عالقـة مبـارشة بـاملثريات الخارجيـة
  .والصور الذهنية هي أدوات التفكري) تأي لغة الكالم ولغة اإلمياءات واإلشارا( واملعاين

إال أن . ولقد تناولت املدرسة اإلرتباطية التفكري بالدراسة وذكـرت أنـه ال تفكـري بـدون صـور ذهنيـة
ونقدته عىل أساس أننا أحيانـا  1910-1890جامعة فريزبورج أألملانية أخضعت هذا املبدأ للدراسة فيام بني 

فمثال عند استخدام تـداعي املعـاين ويقـول الفـاحص أبـيض ويجيـب . نفكر دون حاجة إىل الصور الذهنية
املفحوص أسود فإن هذا ال يتضمن استخدام أية صورة من الصور الذهنية ومن هنـا ظهـر مفهـوم التفكـري 

  .الالتصوري
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ولقد حاولت بعض مدارس علم الـنفس األخـرى دراسـة التفكـري وتفسـريه منهـا املدرسـة السـلوكية 

تفرس املدرسة السلوكية التفكري تفسريا موضوعيا معتمـدا عـىل العالقـة القامئـة . ملعرفيةوأنصار النظريات ا

إال أن . بني املثري واالستجابة فكل سلوك ميكن تفسريه عىل أساس الرابطة بني مثـري معـني واسـتجابة معينـة

لـذلك لجـأ . خـرالتفكري ال تبدو العالقـة فيـه بـني املثـري واالسـتجابة بصـورة واضـحة كـأي مظهـر سـلويك أ 

  السلوكيون اىل افرتاض متغريات وسيطة بني املثري واالستجابة ميكن توضيحها بالرموز التالية

  

  S                                   r                                   s                           R 

 

  مثري                                متغريات متوسطة                   استجابة               

ينبـه  Sملتوسطة من روابط عديدة بني مثريات واستجابات داخلية، فاملثري األصـيل تتكون املتغريات ا

ـــات  ـــك العملي ـــة ذات طبيعـــة عصـــبية تل ـــة داخلي ـــات رمزي ـــي تســـتثري عملي أعضـــاء االســـتقبال الت

s……………………r   

أي االستجابة  Rالرمزية الداخلية تؤثر يف عمليات رمزية أخرى وهكذا حتى تصدر االستجابة النهائية

  .واضحةال

ولقد دخلت بعض التعديالت واإلضافات عىل تلـك النظريـة بحيـث أكـدت وجـود عمليـات رمزيـة 

داخلية أفقية وعمليات أخرى رأسية فأما العمليات الرمزية الداخليـة األفقيـة فيمثلهـا الرسـم السـابق أمـا 

  S   .. s    r..     Rالعمليات الرمزية الداخلية الراسية فيمثلها التفاعل بني سالسل مختلفة من 

فعند مواجهة مشكلة من املشكالت تكون املشكلة ذاتهـا هـي . عىل محتويات  مختلفة من التعقيد

الذي يؤدي إىل إثـارة العمليـات الرمزيـة الداخليـة حتـى تصـل إىل االسـتجابة األوليـة وهـي  Sاملثري األول 

  الشعور باملشكلة شعورا غامضا، ويكون الشعور الغامض باملشكلة مثريا يؤدي إىل
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وتفاعل العالقات القامئة بني . إثارة العمليات الرمزية الداخلية حتى تصل إىل االستجابة أي تحديد املشكلة 

ثريات واالستجابة املتعلقة بالشـعور باملشـكلة مـع العالقـات القامئـة يف املثـريات واالسـتجابات املتعلقـة امل

  .بتحديد املشكلة وتستمر سلسلة التفاعالت حتى يصل الشخص إىل حل املشكلة التي تواجهه

العتامدهـا  أما أصحاب النظريات املعرفية فريون أن السلوكية تبسط التفكري تبسيطا زائدا عن الحـد

لذلك يهتم أصـحاب النظريـات املعرفيـة بـالفهم وفـرض الفـروض وحـل . عىل العالقة بني املثري واالستجابة

يرى أصحاب هذه املدرسة أن العمليات العقلية كاكتسـاب . املشكالت أكرث من اهتاممهم باملثري واالستجابة

كـام تـرى هـذه . ء تفاعل اإلنسان مـع بيئتـهاملعنى تستثار وتظهر عندما تستخدم الرموز واملفاهيم يف أثنا

ومتـر عمليـة التفكـري . النظرية أن التفكري ذو طبيعة هرمية فلألفكار مستويات مختلفة وتعريفات متعددة

  :لدى أصحاب هذا االتجاه باملراحل اآلتية

فعند دق مسـامر يف لـوح خشـبي يعتـرب الشـخص رأس املسـامر . توقف... نفذ -اخترب -نفذ  -اخترب

  .للوح وسن املسامر ثم ينفذ أي يدق املسامروا

ثم يعاود اختبار املسامر واللوح الخشبي واملطرقة وهكذا حتى يدخل املسامر يف اللوح الخشبي أي 

أي أن التفكري ليس سلسلة من االرتباطـات بـني مثـريات واسـتجابات وعمليـات . يصل الشخص اىل التوقف

  .رمزية داخلية بل اختبار وتنفيذ
  

  :للتفكري يس النري وفسيولوجاألسا
  

عرضنا يف الجزء السابق للتفسري السلويك واملعريف للتفكري ونتناول يف هذا الجزء عرضا للتفسـري النـري 

  . وفسيولوجي أو األساس الفسيولوجي للتفكري

ميكن تحديد اتجاهني يف تفسري التفكري عىل أساس فسيولوجي فأما أصحاب االتجاه األول فـريون أن 

  كري ال يتمركز يف العقل بل تشرتك فيه االستجاباتالتف
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يعتـرب واطسـون مـن أنصـار . العضلية املختلفة، وأما أصحاب االتجاه الثاين فريون أن التفكري يركـزه العقـل 

. االتجاه األول إذ يرى أن التفكري هو حديث صامت بني الفرد ونفسه ويكون عـادة حـديثا مخترصـ مكثفـا

الراشدين يفكرون باستخدام الصوت العايل املسموع فأن العمليات اللغوية تكون وإذا كان األطفال وبعض 

  ).مع ما يرتبط بها من سلوك حريك واضح أو خفي(كامنة داخلية وتظل أساس للتفكري 

يرتبط باستجابات حشوية داخليـة ال عالقـة  -الذي ال يعرب عنه لفظيا -وقد ذكر واطسون أن التفكري

ق من وجهة نظـره أجريـت تجـارب متعـددة تبـني منهـا أنـه إذا طلـب إىل الشـخص وللتحق. لها بالحنجرة

التفكري يف حركة معينة، مثل إلقاء الكرة أو دق مسامر أو تحريك املاء، فإن العضـالت املسـتخدمة فعـال يف 

كام وجـد أن الخـرس عنـدما يسـتخدمون لغـة األصـابع فـإن . القيام بالحركة تنشط ويتغري مستوى توترها

  .هم الصوتية تهتز اهتزازات مختلفة تتناسق مع حركات األصابعحبال

وهـذا . وعىل هذا استنتج واطسـون وجـود ارتبـاط بـني العمليـات الفكريـة واالسـتجابات العضـلية

  .أننا ال نفكر بعقولنا بل بأجسامنا كلها -كام يرى واطسون -معناه

ففـي إحـدى . أيـدوا رأيهـم بعـدة تجـاربأما أنصار االتجاه الثاين فريون أن التفكري محلـه العقـل و 

وجد مـن . التجارب أعطوا للمفحوص مصال معينا يصيبه بشلل بدين عام مؤقت ولكنه يظل مستيقظا واعيا

ويف تجربة . نتائج التجربة أن املفحوص استطاع ذكر خرباته الحسية التي مر بها بدقة بعد زوال تأثري املصل

. لب إليه حل بعض املسـائل املعقـدة وهـو تحـت تـأثري املصـلثانية أعطى نفس املصل ملفحوص آخر وط

مـن . بينت النتائج أنه استطاع حل معظم املشكالت حال صحيحا بالرغم من إصابته بالشلل الكامـل مؤقتـا

  .وأن التفكري مركزه العقل. هذه التجارب اتضح خطأ نظرية واطسون
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ولكـن بـالرغم مـن . لفسـيولوجية للتفكـريمع التقدم العلمي أجريت محاوالت متعددة لتحديـد األسـس ا

هذا التقدم فلم يستطع علامء النري وفسيولوجي التوصـل إىل وضـع نظريـة دقيقـة وشـاملة عـن امليكابيزمـات أو 

ولعل ذلك يرجع إىل تعقيد وشدة حساسية ودقة هذه العمليات مـام . العمليات التي تحدث يف العقل أو التفكري

ولكن من األمور املتفق عليها أن العمليات العقليـة املسـؤولة . إلنسان أو الحيوانيصعب معه دراستها سواء عند ا

  .عن التفكري أو هي مراكز التفكري

ففـي إحـدى التجـارب ربيـت . هذا وقد بينت الدراسات أثر الخـربات املختلفـة عـىل املـخ واللحـاء

حجم اللحاء تبعـا ملسـتوى تعقيـد مجموعات من الفرئان يف بيئات متفاوتة التعقيد وبدراستها تبني تفاوت 

ويف تجربة أخرى ربيت مجموعة من الفـرئان يف . البيئة، مع تغري عدد من الوظائف البيوكيميائية يف اللحاء

بيئات مقيدة أو يف مساحات محدودة وبدراستها تبني نقص منو املخ لـديها عـن املجموعـة التـي ربيـت يف 

وهذا معناه أن التفكري ال يتأثر فقـط بنـوع وكـم . اب املختلفةبيئات رحبة واسعة وسمح لها باللعب باأللع

الـداهري صـالح (  .الخربات التي يكتسبها الشخص بل وأيضا بـاألثر الـذي تحدثـه تلـك الخـربات يف اللحـاء

 )2008: حسن
  

  :اللغة والفكر
  

إىل فالعصـفور مفهـوم ال يشـري . الفكرة اسم عام شامل لعدة معان وله بينة خاصـة ووجهـة معينـة

عصفور معني بل إىل فئة معينة من الطيور تجمع بينها خصائص مشرتكة وترتبط تلـك الخصـائص بعالقـات 

فالعصـفور كـائن حـي يطـري وجسـمه . معينة مام يحصل للعصفور كفكرة بنية خاصة متميـزة عـن غريهـا

  .مغطى بالريش ويبيض وال يلد، وهو بذلك يختلف ويتميز عن اإلنسان أو الحصان

والرمـز مثـري ميثـل شـيئا معينـا متثـيال . فكرة من عدة رموز هي الكلامت والصـور الذهنيـةتتكون ال

  والعالمة. ذهنيا، كصورة الفأر يف أذهاننا دون وجوده يف الواقع
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أو اإلشارة مثري يوضح احتامل حدوث يشء ما فالربق أو الرعد إشارة الحتامل سقوط املطر، أي أننـا بـذلك  

  .نىنعطي للربق أو الرعد مع

فقـد يكـون طعامـا . فإذا كان الفأر مثريا بالنسبة لكل الناس إال أن معناه يختلف مـن شـخص آلخـر

واملعنى الذي نعطيه لـه يعتـرب إشـارة، . للقطة أو حيوانا للتجارب أو مثريا للخوف مام يستدعي الهرب منه

  .والعملية التي يتم بها إعطاء معنى للمثري تعرف باسم اإلدراك وليس التفكري

ولكن إذا مل يكن الفأر موجودا أمامنا نستحرضه يف أذهاننا أما كصورة أو كلمة أي يصبح رمـزا يحـل 

وعـىل هـذا يكـون التفكـري هـو املعالجـة . محل الفأر الواقعي، ويف هذه الحالـة يقـال أننـا نفكـر يف الفـأر

  .نعد موجودة أمامناالتي متثل أشياء وأحداثا واقعيا مل ) أو الكلامت والصورة( الداخلية للرموز

مام سبق يتضح أن للكلامت واللغة دورا هاما يف التفكري إذ هي نـوع مـن الرمـوز التـي يسـتخدمها 

وال يقترص دور اللغـة عنـد هـذا الحـد بـل يتعـداه لـيك يسـتخدمها اإلنسـان يف . اإلنسان يف عملية التفكري

  .تحقيق االتصال اللفظي مع غريه من البرش أي للتعبري عن أفكاره

  :دور اللغة يف التفكري

وضع علامء النفس اللغوي فرضا يفرس دور اللغة يف التفكري سمى بفرض وورفيان يقوم هذا الفـرض 

عىل أساس أن معرفة الفرد تنتظم وفقا للتنظيم اللغوي الذي يستخدمه فاللغة هـي القالـب الـذي يصـب 

ة لغته وما تتضمنه من معـان ومـا تتميـز بـه وبالتايل فإن معرفة الفرد تكون محددة ببني. فيه تفكري الفرد

ال تتضـمن ) إحدى قبائـل الهنـود الحمـر يف أمريكـا(والدليل عىل ذلك أن لغة قبيلة النفاجو . من خصائص

مـام يـؤثر عـىل معـارف أبنـاء هـذه القبيلـة وقـدرتهم عـىل " األزرق"و " األصفر"كلامت للتعبري عن اللون 

  .التمييز بني اللونيني يف الواقع
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مثة دليل أخر مستمد من تجربـة أجريـت عـىل عينـة مـن قبائـل الـزوين الـذين يتكلمـون لغـتهم و 

وعينـة ثالثـة ال تنتمـي . الوطنية فقط، وعينة ثانية من قبائل الزوين تتكلم لغتها األصلية واللغة االنجليزيـة

ن التمييـز بـني اللـونني اىل قبائل الزوين وكانت عىل بعض األلوان وجد أن أفـراد العينـة األوىل ال يسـتطيعو 

األصفر والربتقايل ألن لغتهم األصلية تستخدم لفظا واحدا للتعبـري عـنهام، أمـا أفـراد العينـة الثانيـة فكـانوا 

  .أفضل من العينة األوىل يف التمييز بني اللونني أما العينة الثالثة فكانت أفضل من الثانية

تستخدم يف لغتنا للتعبري عن الثلج الصـناعي  ومثة دليل آخر مستمد من استخدامنا لكلمة ثلج فهي

حبيبـات (والطبيعي، ولكن عند األسيكمو توجد كلامت متعـددة للـثلج وفقـا ألنواعـه الطبيعيـة املختلفـة 

  ).الخ.... ثلجية، ثلج البودرة، الثلج الرطب جدا، الجليد

عربية واالنجليزيـة فالجملـة أما عن دور القواعد النحوية يف التفكري فيتضح عند املقارنة بني اللغة ال

وتتميـز اللغـة . الخربية دامئا اسمية يف اللغة اإلنحليزية أما يف اللغة العربيـة فقـد تكـون اسـمية أو فعليـة

االنجليزية بوجود ثنائية تتكون من األشياء واألفعال، أما يف بعض اللغات الهنديـة واألمريكيـة فتؤكـد عـىل 

. بطيء، مثل هذه الخصائص تؤثر عىل التفاهم ويف تفكري األشـخاصالزمن الذي يستغرق الفعل مثل رسيع 

  ).1987عبد الحميد نشوايت (

  :بعض املفاهيم واملبادئ العامة
  

  :املفاهيم
  

. املفاهيم أدوات التفكري فال ميكن أن نفكر دون استخدام ألفاظ ومعـان تعـرب عـن مفـاهيم معينـة

  إىل فئة تتضمن  واملفهوم ال يشري إىل يشء محدد بالذات بل يشري
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فاملثلث كمفهوم ال يشري إىل مثلث . أفراداً يشرتكون يف خاصية أو مجموعة من الخصائص أو عالقات معينة
  .معني بزوايا وأطوال معينة بل يشري إىل مفهوم التثليث

تختلف املفاهيم يف ندى تعقيدها فاملفهوم البسيط يشري إىل فئة من األشياء أو األفـراد يشـرتكون يف 
واملفـاهيم املركبـة منهـا االقرتانيـة التـي تشـري إىل فئـة مـن األشـياء أو األفـراد . صية واحدة مثـل األوالدخا

يشرتكون يف صفتني معاً مثل األوالد الزنوج، أما املفاهيم الالإقرتانيـة فتشـري إىل فئـة مـن األشـياء أو األفـراد 
والنـوع . ن طويالً أو قصرياً بالقيـاس إىل زمالئـهالتي توجد فيها أما صفة كذا أو صفة كذا فالولد إما أن يكو 

األخري من املفاهيم هو مفاهيم العالقة مثل العالقة بني األضالع الثالثة للمثلث، وعادة يصعب تكوين هذا 
  .النوع األخري من املفاهيم إذا كانت العالقات نفسها معقدة

فمثالً من محاوالتك تركيـب القـرص  أما عن اكتساب املفاهيم فيمكن أن يتم ذلك باملحاولة والخطأ
وفكه، ميكنك إدراك العالقة بني أجزائه بعد محاوالت وأخطاء متعددة وتكوين مفهوم عـن الـتعلم بـإدراك 

كام ميكن اكتساب املفاهيم من التعريفات ففي هذا الفصل يوجد تعريف للتفكري وسبق تقديم . العالقات
وميكـن اكتسـاب املفـاهيم مـن خـالل . عـن مفـاهيم معينـة تعريف للتعلم كل هذه التعريفات إمنا تعـرب

السياق فمثالً إذا ما واجهتنا كلمة ال نعرف معناها فإننا نحـاول اسـتنباط هـذا املعنـى مـن السـياق الـذي 
  .وضعت فيه

مـاذا كـان الشـخص قـد تعلـم مفهومـاً . ويتأثر اكتساب املفاهيم بعدة عوامل منها الخربة السـابقة
مفهوم الجديد الذي يتعلمه فإن املفهوم السابق يساعد عىل تعلم املفهـوم الجديـد، فمـثالً سابقاً مشابهاً لل

ومـن . مفهوم الخطوط املتوازية يساعد عىل اكتساب املفاهيم املرتبطـة مبتـوازي األضـالع وشـبه املنحـرف
  . هومالعوامل املؤثرة يف اكتساب املفهوم قدرة الشخص عىل عزل وتجميع الخصائص املرتبطة باملف
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كام أن وفرة املعلومات لدى الشخص تكون أيضاً من العوامل املساعدة عـىل اكتسـاب املفـاهيم، فمفهـوم 
  .الخري يزداد وضوحاً كلام زادت معلوماتنا عن صور السلوك الخري باملقارنة بنامذج السلوك الرشير

فالطفـل الصـغري يـرى  ..إن اكتساب املفاهيم يستلزم أن يكون الشخص قادراً عىل التجريد والتعميم
لكنه يف نفس الوقـت يـدرك . الكلب فيدرك أن يسري عىل أربع كالحامر والحصان والقط وأن له ذيالً مثلهم

فإذا مـا رأى الطفـل بعـد ذلـك كلبـاً . أنه ينبح أي يختلف عنهم ألن الحامر والحصان والقط ال تنبح مطلقاً 
ال يسـتطيع الطفـل القيـام بـذلك إال إذا كـان قـادراً عـىل و . أدرك أنه يسري عىل أربع وأن له ذيال وأنه ينبح

  .تجريد الخصائص املميزة للكلب وتعميمها عىل كل الكالب

لتحديد معنى املفهوم يف ذهن الشـخص ميكـن أن نطلـب إليـه تعريـف املفهـوم أو تصـنيف صـور 
 يف فـرتة زمنيـة وأشياء، أو أن نطلب إىل الشخص أن يقول ما يخطر عىل ذهنه فـيام يتعلـق مبفهـوم معـني

  .محددة وتسمى الطريقة األخرية بتداعي الكلامت

ومثة طريقة أخرى تعرف باسم التميـز السـيامنتييك وفيهـا يطلـب للشـخص أن يحكـم عـىل بعـض 
وقد توصـل . تلك األبعاد لها قطبان متقابالن مثل أبيض وأسود، حار وبارد. املفاهيم باستخدام أبعاد معينة

  .الث محاور أساسية لهذه األبعاد هي التثييم والكفاءة والفاعليةأوسجود وزمالئه إىل ث
  

  :املبادئ
  

واملبـدأ القائـل  14=10+4املبدأ هـو تغييـر عن عالقـة بني مفهوميـن أو أكرث مثل املبدأ القائل بـأن 
 ً دة مثـل املبـدأ ويالحظ عىل املبدأ أنه قد يعترب تعميامً كـام يف الثـاين أو يعتـرب قاعـ. بأن الناس ولدوا أحرارا

  .القائل بأن اليشء الذي له ثالثة أبعاد يكون له ثالثة أوجه
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واملبـدأ الثـاين يتضـمن (=). التساوي (+) اإلضافة , 14, 10, 4-: واملبدأ األول يتضمن املفاهيم اآلتية
  .أحراراً , ولدوا, املفاهيم اآلتية كل الناس 

فاملبـدأ األول . »كـان كـذا.... إذا كان كـذا«لعام وميكن التعرف عىل املبدأ باستخدام صيغة التضمن ا
واملبـدأ الثـاين ميكـن صـياغته عـىل . 14فإن الناتج يصبح  1إىل  4ميكن صياغته عىل النحو التايل إذا أضيف 

  .النحو اآليت إذا كنت إنساناً إذن فإنك قد ولدت حراً 
  

  :استخدام املفاهيم واملبادئ
  

  :تستخدم املفاهيم واملبادئ يف
ثـم ) املفـاهيم(ط العوامل واملثريات البيئية املحيطة بالفرد، وذلك بناء عىل تجميعها يف فئـات تبسي -1

ويرتتب عىل ذلك أن تكون استجاباتنا للفئات ال لكـل حالـة فرديـة مـن . انتظام املفاهيم يف املبادئ
  .املثريات مام يوفر الجهد ويسهل التعامل

عرف يتضـمن تصـنيف اليشـء يف فئـة معينـة بنـاء عـىل التعرف عىل ما يحيط بنا من أشياء ألن الت -2
 .درجة تشابهه أو اختالفه مع أعضاء هذه الفئة

تحديد أسلوب مواجهة املثريات والعوامل وذلك بنـاء عـىل تنظيمهـا يف فئـات إذ أن ذلـك التنظـيم  -3
ة ويجدر اإلشارة إىل أن سـلوك حـل املشـكالت هـو محاولـ. يحدد مسبقاً طريقة االستجابة املناسبة

 .وضع وتنظيم املفاهيم حتى تصل إىل الحل املناسب
تساعد املفاهيم واملبـادئ يف عمليـة الـتعلم بحيـث أنـه كلـام ارتفـع مسـتوى الـتعلم اإلبتـدايئ اىل  -4

يجـب املالحظـة أن بعـض . الجامعة والدراسـات العليـا زاد اسـتخدام التلميـذ للمفـاهيم واملبـادئ
  .ملضمون املادي للمفهومصعوبات التعلم قد ترجع اىل عدم ادراك ا
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املفاهيم تؤدي اىل تكوين صور منطيـة لألشـخاص واألحـداث ألن الصـور النمطيـة هـي عبـارة عـن  -5

مفاهيم جامدة وغري دقيقة تنقصها الخربة الكاملة عن األشخاص أو األحداث مثل الصورة النمطيـة 

 .عن أهايل الصعيد أو أهايل الوجه البحري أو االنجليز أو األمريكان

  :نواع التفكريأ 
  

تتفاوت أنواع التفكري وتختلف تبعا لدرجة ارتباطها بالواقع أو تحررها منه، فالتـداعي الحـر والهجـس وأحـالم 

النوم والهذاء والتفكري واالبتكار متثل درجات متفاوتة من التحرر والبعد عن الواقع، أما السلوك لحـل املشـكالت فهـو 

  .نة يسعى الفرد نحو حلهاأكرث ارتباطا بالواقع أو مبشكلة معي

لقد سمي هذا النوع من التفكري بالتداعي الحر ألنه يكون متحـررا مـن االرتباطـات  :التداعي الحر

وعـادة تكـون الفكـرة مثـرية . ومن التوجيهات سواء أكانت صادرة من خارج الشـخص أو داخلـه ةالخارجي

ال يكون هناك موضـوع رئييسـ واحـد يـربط لفكرة أخرى قد ال ترتبط مع السابقة أو الالحقة عليها بحيث 

ويعرف التداعي الحر أحيانا باسم الرشود ألنه يتضمن حالة مـن اسـرتخاء الـذهن يكـون . بني هذه األفكار

. ويقل شعور الشخص أثناءها باملنبهـات الخارجيـة. فيها الشخص يف حالة سلبية ال يتدخل يف توجيه أفكاره

عن املكونات الالشعورية لـدى املـرىض النفسـيني الـذين يعـالجون  ولقد استخدم التداعي الحر يف الكشف

  .بالتحليل النفيس

يتميز الهجس بأنه ال يتقيد بقيود الواقع، ولكـن يكـون للتفكـري محـور موضـوعي رئييسـ  :الهجس

وأحـالم اليقظـة هـي . وأحالم النـوم. وبهذا يختلف عن التداعي أحر، من صور الهجس أحالم اليقظة. واحد

فعي طريقة من طـرق . شباع الفرد للدوافع التي ال يستطيع إشباعها يف الواقع لوجود عقبات معينةتخيل إ 

  فمن يرغب يف أن يكون مرموقا بني أقرانه دون أن تكون لديه القدرة قد يحلم أنه. الفرار من الواقع
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بالواقع ولطبيعتهـا التـي كام أن أحالم اليقظة قد تكون مصدرا لإلبداع ولالبتكار لعدم ارتباطها . بطل شهري 

وتختلف أحالم اليقظة عن أحـالم النـوم يف أن الشـخص يسـتطيع توجيـه أحـالم . تدور حول موضوع معني

  .ويف أن أحالم اليقظة أكرث ارتباطا بالواقع من أحالم النوم. اليقظة دون أحالم النوم

. لـدى املـرىض العقليـنييعترب الهذاء صورة من صور حل املشكالت بطرقة غري سوية ولكـن  :الهذاء

ويقصد به الوهم أو املعتقد الفاسد الذي ال يتفق مع ظروف الشخص إذ ال ميكن أن يقبله من هم يف مثل 

  .سنه وثقافته

ولذلك يعترب الهاذي . وبالرغم من مجنبته للواقع فإنه ال ميكن اقتالعه أو تصحيحه باملنطق واالقتناع

يبدى فيها املريض تسلسال منطقيا يف أقواله ويتمتـع بشـعور وذكـاء  فاقدا لالستبصار حتى يف الحاالت التي

  . وذاكرة سوية

هو املرض الذي تشيع فيه الهداءات بحيث يصل املريض إىل تكوين عامل غري واقعـي مـن  :والفصام

  .األفكار التي ال ترتبط بالواقع أو املوقف

يصـل الفـرد إىل تفسـريات شـاذة أحيانا يكون الهذاء مستمدا من استدالل جامـد غـري مـرن بحيـث 

. غريبة لألحداث العادية أو العارضة كرؤية مصباح أبيض وأخر أحمر واالستدالل مـنهام عـىل الخـري والرشـ

وأحيانا يكون الهذاء ناتجا عن استدالل منطقي سليم ولكن من مقدمات شاذة غريبة فلـون املصـباح كـان 

  .األحمر عىل باب املدير دليل عىل أنه رشير دليال عىل الخري والرش وبالتايل فرؤية املصباح

إن الصور السابقة للتقـدير متثـل درجـات متفاوتـة مـن البعـد عـن الواقـع يف التفكـري أمـا التفكـري 

  .  االبتكاري وسلوك حل املشكالت فهام أكرث اقرتابا من الواقع ولذلك نعرض لهام يف الجزأين التاليني
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  :التفكري االبتكاري
  

املبادأة التي يبديها الفرد يف قدرتـه : بأنه 1920ريفات متعددة منها تعريف سيمبسمون لالبتكار تع
  .عىل التخلص من السياق العادي للتفكري وإتباع منط جديد من التفكري

تفكري يف نسق مفتوح يتميز اإلنتاج فيه بخاصة فريدة هي تنوع : بأنه 1959وتعريف جينفورد سنة 
أما الدكتور تورانس فيعرف مفقودة أو عدم اتسـاق . تحددها املعلومات املعطاة اإلجابات املنتجة والتي ال

والبحث عن دالئل ومؤرشات يف املوقـف وفـيام أدى الفـرد مـن معلومـات ووضـع . ال يوجد له حل متعلم
ثم الربط بني النتائج، ورمبا إدخال بعض التعديالت عىل الفـروض ثـم إعـادة اختبارهـا . الفروض واختبارها

  .خريا مشاركة وتبادل اإلنتاج اإلبتكاري والحل مع اآلخرينوأ 

يالحظ عىل تعريفات االبتكار السابقة أنها تتفق عـىل أن التفكـري االبتكـاري تفكـر مـرن فهـو وضـع 
كـام أنـه تفكـري يف نسـق مفتـوح فاملعلومـات . للفروض واختبارها وإجراء تعديالت فيها وإعـادة اختبارهـا

ويؤكـد تـورانس أن تعريفـه إمنـا . ها ليك ندرك ما بينها من ثغرات واختالالتليست مقدسة بل ميكن فحص
وأنه قد حـاول االبتكـار كعمليـة وقـدرات، كـام أنـه . يعرب عن عملية إنسانية طبيعية ميارسها جميع األفراد

  .إلبتكارييساعد عىل وضع األصوات الالزمة للقياس وبالتايل القيام باألبحاث والدراسات املتعلقة بالتفكري ا

والسبب يف تعدد تعريفات االبتكار هو تعدد طرق دراسـة االبتكـار، إذ ميكـن النظـر إليـه عـىل انـه 
فاإلنتاج االبتكاري إنتاج جديد هادفاً موجـه نحـو غـرض . إنتاج ابتكاري أو عملية ابتكاريه أو شخص مبتكر

واع مختلفة فقد يكون إنتاجاً فنياً أو عملياً ولإلنتاج االبتكار أن. معني ينفع الجامعة أو يرضيها يف فرتة معينة
  وقد يكون
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  .إنتاجاً ملموساً كلوحة فنية أو إنتاجاً سيكولوجياً مثل استجابات األفراد عىل اختبارات التفكري االبتكاري 

فلقد . أما االبتكار كعملية فال يوجد اتفاق حول املراحل التي مير بها الشخص املبتكر أثناء االبتكارية
واالس مراحلها بأنها االستعداد أي بحث املشكلة من كل جوانبها ثم مرحلـة الكمـون أو االخـتامر أي حدد 

عدم التفكري الشـعوري يف املشـكلة مـع حـدوث نشـاط ال شـعوري لـيك يحـدث هضـم ومتثـل وامتصـاص 
ريا مرحلـة وأخـ. أما املرحلة الثالثة فهي اإلرشاق أي انبثاق فكرة جديدة مـن الـذهن. للمعلومات املكتسبة

وقدم روسامن سبع مراحل للعملية االبتكاريـة بيـنام قـدم . التحقيق أي االختبار التجريبي للفكرة الجديدة
  .ماكينون خمس مراحل فقط

أما الطريقة الثالثة لدراسة التفكري االبتكاري فتقوم عىل دراسة خصائص شخصية املبتكرين للتعـرف 
يوجد اتفاق عام حول هذه السـامت بـل ويوجـد بـني السـامت وعموما ال . عىل ما يتميزون به من سامت

فـاملبتكر يتميـز بـالتفكري التخـييل والتـأميل، والتلقائيـة يف . نفسها سامت تبدو متناقضة مع بعضها البعض
وبـروح املداعبـة . وحب االستطالع بفكر مفتـوح. السلوك والفكر، واألصالة يف اإلنتاج، واملرونة يف االستجابة

والشعور بالحرية، وتحمل املخاطر، وتحمـل غمـوض املوقـف، واالسـتقاللية يف الفكـر والعمـل، والسخرية، 
ويبدو التناقض بني سامت املبتكر يف أنه ثائر لكنـه ال . والثورة عىل املعايري واألنظمة وغري ذلك من الصفات

ومنعـزل لكنـه يشـارك يف يعمل ضد املعايري القامئة، واملبتكر متوافق بناء لكنه ثـائر هـدام، منطـو وفـردي 
  )2008: الداهري صالح حسن( .األنشطة ويتوىل القيادة

أما السبب الثاين يف تعدد تعريفات االبتكار فهو اختالف املدارس التي تناولته بالدراسة وحاولت كل 
فالتحليـل النفيسـ يهـتم بالجوانـب االنفعاليـة والوجدانيـة الشـعورية . منها تفسريه مـن زاويتهـا الخاصـة

  أما . الالشعورية للتفكري االبتكاريو 
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مدرسة التداعي فرتى أنه باسـتخدام اختبـار للتـداعي ميكـن قيـاس الفـروق الفرديـة يف التفكـري االبتكـاري 

أما مدرسة السامت والقدرات فـرتى أنـه توجـد قـدرات ثـالث أساسـية داخلـة يف نطـاق التفكـري . واألصالة

  .ةاإلبتكاري هي الطالقة، واملرونة، واألصال
  

  :حل املشــــكــالت
  

. إذا ما حاولت الخروج من متاهة فإنك عادة تشعر بوجود موقـف مشـكل تحـاول إيجـاد حـل لـه

فأمامك عدد كبري من الطرق املفتوحة واملقفولة وتريد أن تجتازها يف أقرص وقت ممكن، وعادة تحـاول يف 

ثـم مـع إدراك العالقـات بـني . األمـرممرات املتاهة ولكن تخطيء ويستغرق هذا منك زمنـا طـويال يف أول 

ـا املحاولـة والخطـأ وإدراك العالقـات  أجزاء املتاهة تستطيع أن توجه نفسك مبارشة وبأقل األخطاء مخترص

  .لحل املوقف املشكل

إذا ما قارنت موقفك من املتاهة مبوقفك عنـد تركيـب أجـزاء القـرص املفكـك فسـتجد أنـك بـدأت 

أي أن ســلوك املحاولــة والخطــأ . صــلت إىل حــل املشــكالت للموقــفباملحاولــة والخطــأ ولكنــك فجــأة تو 

  .واالستبصار يستخدمان يف حل املشكالت التي تواجهنا

يتأثر سلوك حل املشكالت بالتحيز الشخيص وباستمرار استخدام األساليب التقليديـة املتعلمـة لحـل 

مشكلة ما أو االسـتخدام الجامـد املشكالت وبامليل الشخيص لالستجابة بطريقة معينة جامدة عند مواجهة 

  .غري املبتكر لعنارص املوقف

لقد خضع سلوك حل املشكالت للدراسة لتبني كيفية استخدامه يف تنمية التفكري االبتكـاري، ويرجـع 

  :ومتر هذه الطريقة باملراحل اآلتية. اىل أوسبورن وبارنز الفضل األول يف تطوير استخدام هذه الطريقة
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إثارة اهتامم األفراد مبشكلة ما وانغامسهم فيهـا، واسـتثارة قـدراتهم االبتكاريـة  وتستهدف :التهيئة -1

وازالة أي قيود عىل تفكريهم االبتكاري مثل عدم اإلطمئنان أو الخوف من األفكار الغريبـة أو اتبـاع 

  .أساليب تقليدية يف حل املشكالت

 .م فيحاولون ايجاد حل لهويتحقق ذلك مبواجهة األفراد مبوقف محري يتحداه: وضع املشكلة - 2

يستجمع األفراد ما لديهم من معلومات مشوشة ويحاولون استخدامها يف صياغة  :تحديد املشكلة -3

املشكلة، وعادة يتحقق ذلك بالسؤال عن الهدف األسايس من دراستها ثم إعادة التعبري عنها بحيث 

 .فرعية يتضمن التعبري الجديد جوهر املشكلة، ثم تجزئتها إىل عدة مشكالت

ليك توضع حلول متعددة ومختلفة للمشكلة ال بد من تطبيق أربع قواعـد أساسـية  :وضع الحلول -4

 :هي

  ال يستخدم النقد وال يجب تقييم أي حل يف هذه املرحلة  ) أ(

 .وضع أي حل للمشكلة مهام كان غريبا وشاذا أو خارقا للعادة   ) ب(

ام زاد عدد األفكار زاد احتامل ظهور تشجيع األفراد عىل وضع أكرب عدد ممكن من الحلول ألنه كل   ) ت(

 .أفكار أصيلة وجديدة

 .تشجيع األفراد عىل أن يبني كل منهم عىل أفكار اآلخر   ) ث(

تضع الجامعـة مجموعـة مـن املحكـات التـي تسـتخدمها يف الحكـم عـىل أفكارهـا  :تقييم األفكار -5

التقبـل االجتامعـي  التكلفة، الوقـت، الفائـدة، الطـابع العلمـي للحـل،: من هذه املحكات. وحلولها

  .وغريها
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بجمـع . تطبق هذه املحكات عىل جميع األفكار ويعطـى لكـل فكـرة درجـة معينـة عـىل كـل محـك    

الدرجات التي حصلت عليها كل فكرة عىل كل املحكات ميكن التوصل إىل أحسن فكرة السـتخدامها 

  .يف املرحلة التالية

سن األفكار لتفكري الجامعة يف كيفيـة وضـعها نختار أح :االستعداد لوضع األفكار موضع التنفيذ -6

كل هـذا يسـفر عـن وضـع خطـة . موضع التنفيذ وما هي الصعوبات والنتائج املرتتبة عىل تطبيقها

  .متكاملة لتنفيذ الحل ملقرتح املشكلة

  :بعض العوامل املؤثرة يف نجاح استخدام سلوك حل املشكالت
  :كالت مبميزات متعددة هييتميز الشخص الناجح يف استخدام سلوك حل املش

وهذا يستلزم االنتباه الشـديد . ال يتخبط كثريا يف انتفاء املشكلة أو النقطة التي يبدأ عندها الهجوم -1

  .والفهم الدقيق لجوانب املشكلة

 .يركز عىل املشكلة أكرث من تركيزه عىل املعلومات وما يرتبط بها -2

ل تصور الجوانب التطبيقيـة لهـذه املعلومـات دون أن تكـون يجمع املعلومات املناسبة املتصلة باملشكلة ويحاو  - 3

 .صياغة هذه املعلومات بصورة لفظية مختلفة عائقا أمام تكوين هذا التصور

يتميز بقدرة عالية عىل البحث والدراسة، فهو ايجايب متعمق ال يتأثر باالنطباعات العامـة الغامضـة غـري  - 4

 .مشكالت املتامثلة تقبال سلبيا جامداالدقيقة وال يتقبل الحلول السابقة الجاهزة 

يقود االستبصار عمله فهو مـنظم يكتشـف العالقـات وال يتخـبط بـني املعلومـات وال يعتمـد عـىل  -5

 .التخمني

 .يستخدم االستدالل املنطقي بأسلوب دقيق ويتأثر يف عمله ليك يصل اىل النتائج املنطقية الصحيحة - 6

  .تدالل املنطقييتميز باتجاهات ايجابية نحو استخدام االس -7
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 .يثق يف قدرته عىل حل املشكلة بحيث ال تعوقه صعوبة املشكلة عند الوهلة األوىل -8
 .يتميز باملوضوعية يف التفكري فال يتأثر بالعوامل واالعتبارات الوجدانية والذاتية -9

 .يستطيع مواجهة اآلثار السلبية للتداخالت التي قد تعوق حل املشكلة  - 10
 . لسابقة بنفس األسلوب القديم بل يستخدمها بأساليب وطرق جديدةال يستخدم املعلومات ا  - 11

  

  :معوقات التفكري الســـليم
  

يتعرض التفكري إىل مجموعة من العوامل التي تؤثر عـىل وضـوحه وموضـوعيته واسـتقامته، وميكـن 
  .إجامل هذه العوامل يف

  :األخطاء املنطقية -1

ذلـك ألن تفكـري األطفـال يكـون متمركـزاً حـول تبدو بعض األخطاء املنطقيـة مقبولـة يف الطفولـة و 
  .نواتهم، مام ال يساعد عىل إدراك العالقات بني املتغريات والعوامل بطريقة موضوعية

كذلك توجد بعض األخطاء املنطقية التي تؤثر عـىل تفكـري الراشـدين مثـل الترسـع يف االنتقـال إىل النتـائج مـن 
ات معينة قد تكون خاطئة مام يؤدي للوصول إىل نتائج خاطئة فلـو قلنـا مقدمات ومعلومات بسيطة، أو التسليم مبقدم

وهـذه النتيجـة خاطئـة » س لذيـذ الطعـم«لتوصـلنا إىل نتيجـة هـي أن » س يتميـز بـالجنب«، »الجنب لذيذ الطعـم«أن 
اء نـذير أو كقولنا عندما رأيت القطة السـوداء حـدثت يل حادثـة مروعـة، إذن فالقطـة السـود. لقبولنا مقدمات خاطئة

يـؤدي إىل التسـليم ) رؤية القطـة، وقـوع الحـادث(شؤم يؤدي إىل الوقوع يف الحوادث املروعة أي أن تالزم واقعتني معا 
  .بالسببية بينهام
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  :العوامل االنفعالية والوجدانية -2

ايب فكثرياً ما تؤول األمـور والوقـائع كـام نرغـب، وهـذا هـو التفكـري االرتغـ«تؤثر رغباتنا عىل تفكرينا، 
الذي توجهه الرغبات ال الواقع، وهو نقيض التفكري الواقعي الذي يبـذل جهـداً يف تعـرف الوقـائع ثـم يقرصـ 

والتفكـري االرتغـايب الـذي ال بـالواقع وال يحفـل بـالقيود االجتامعيـة واملنطقيـة والـذي . نشاطه العقيل عليها
رضنا دامئاً لخيبة األمل، كـام أنـه يشـوه األمـور يعمينا عن رؤية الحاالت السلبية ينقص متتعنا بالحياة ألنه يع

وتفكـري كثـري مـن . يف أعيننا فرناها كام نريد ال كام هي يف الواقع، ومن ثـم فهـو يحـول دون حـل املشـكالت
فبالرغم مام شاهدوه وخربوه بأنفسهم من متاعـب تحـف بالحيـاة . الناس يف الزواج بعكس التفكري االرتغايب

  ألنفسهم كام يرغبون فيها مهادا من الورد خالية من املتاعب والصعاب واألشواك الزوجية فأنهم يصورنها

هذا ولقد بينت الدارسات أن التفكري يتأثر بعديد من السامت الشخصية مثل القـدرة عـىل الحسـم 
ويكون هذا التـأثري إيجابيـاً إذا مل تتجـاوز درجـة السـمة حـدا معينـا . واالستعداد للمخاطرة والثقة النفس

القدرة عىل الحسم واالستعداد للمخـاطرة إذا اقرتبـت مـن االندفاعيـة، والثقـة بـالنفس إذا اقرتبـت مـن ف
الدوجامطيقية والجمود والقدرة عىل النقد الذايت إذا انقلبت إىل إنقاص الذات حق قدرها، فإن هـذا يـؤثر 

املسـتوى املناسـب يـؤدي إىل شـحذ بل وملستوى القلق تأثري هـام عـىل التفكـري، ف. تأثرياً سلبياً عىل التفكري
  .التفكري ولكن إذا زاد القلق اضطرب التفكري واختل

  :املعلومات الخاطئة -3

األوىل هـي إضـافة خصـائص غـري حقيقيـة : للمعلومات الخاطئة تأثري ضار عىل التفكري من نـاحيتني
فاملعلومـات الطبيـة القليلـة . للفكرة والثانية التأثري عىل اتجاهات الفرد عىل نحو يؤثر عىل تفكريه وسلوكه

كـام تـؤثر عـىل اتجاهـات . خطرية عىل الرد ألنها تؤدي إىل تكوين أفكار خاطئة عن أساليب العالج وطرقـه
  الفرد نحو
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  .الطب واألساليب العالجية مام يجعل الفرد يختار املعلومات التي تتفق مع اتجاهه وتؤيد وجهة نظرة 

  :التقبل السلبي آلراء السلطة -4

ويقصـد بأصـحاب السـلطة . صد بها تقبل آراء أصحاب السلطة تقبالً سـلبياً دون متحـيص أو نقـديق
 . األفراد الذين يعتربون حججا يف مجاالتهم

فتقبلنا لهذه اآلراء دون متحيص يفقدنا الفهم لها إذ أن آراءهم تكون متخصصة دقيقة ويف سـياقات 
  .إىل أثر الزمن عىل صالحية األفكارهذا باإلضافة . معينة قد ال تصلح ملا تفكر فيه

هذا ولقد أشار فرنسيس بيكون إىل مجموعة من عوائق التفكري السليم وأشار إليها باسم األوهـام، وهـي أوهـام 
فأوهـام الجـنس هـي األوهـام العامـة بـني البرشـ مثـل الترسـع يف الحكـم وأوهـام . الجنس والكهف والسوق واملرسـح

إىل الفـرد ذاتـه وظـروف نشـأته وثقافتـه واتجاهاتـه ورغباتـه وميولـه، وأوهـام السـوق الكهف هي األوهام التي ترجع 
بالعفاريت والخرافات وأوهام املرسح وهـي األوهـام التـي ترجـع إىل التقبـل السـلبي آلراء السـلطة دون متحـيص مثـل 

  .قبول آراء أرسطو دون متحيص حتى عرص النهضة

  :انتقاء املعلومات واالستنتاجات -5

كـام . وإىل تجاهل املعلومات التي تناقضها. الشخص إىل انتقاء املعلومات التي تؤيد وجهة نظرمييل 
مييل للوصول إىل االستنتاجات التي تتسق مع كمية املعلومات التي انتقاها وتؤكد عىل نجاح تنبؤاتـه التـي 

الـداهري . (السـتنتاجاتبناها عىل هذه االستنتاجات وإىل تجاهل التنبؤات الخاطئة التي قامت عىل هـذه ا
  ).1999صالح 
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  الفصل السادس

اإلرشاد النفيس الرتبوي جزء من 

 علم النفس الرتبوي
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   الفصل السادس

  اإلرشاد النفيس الرتبوي جزء من علم النفس الرتبوي
  

  :عالقة اإلرشاد النفيس الرتبوي بعلم النفس الرتبوي
  

 عـن الناحيـة إن علم النفس الرتبوي هو العلم الذي يدرس نواحي التعلـيم بأشـكاله ونظرياتـه ويعـرب

الرتبوية واألساليب والنظريات الرتبوية التي تساعد املدرس والطالب عىل تفهم العلـوم الرتبويـة بشـكل عـام 

اإلرشاد والنفس الرتبوي فرع من فروع علم النفس الرتبوي وله األثر الكبري يف مسرية العلمية الرتبوية بشـكل 

مة لعملية اإلرشاد النفيس الرتبوي وكيفية جمع تلك املعلومـات شيئا من املعلومات الالز .... عام ويريد املؤلف

التي تساعد املرشد الرتبوي عىل تشخيص كثـري مـن الحـاالت أو كثـري مـن صـعوبات التعلـيم ويشـري إىل دور 

اإلرشاد النفيس الرتبوي يف التطبيقات العملية له من خالل استخدام بعض النظريات غي علم النفس الرتبـوي 

  :تلك التطبيقات العملية لإلرشاد النفيس الرتبوي ومنها عىل سبيل املثال..... املؤلف وسوف يشري

تعترب وسائل جمع املعلومات يف اإلرشاد الرتبوي النفيس حجر الزاوية يف عملية اإلرشـاد سنوضـح يف 

  -:هذا املجال اإلجابة عن السؤالني الرئيسني التاليني

  .اإلرشاد ؟ما هي املعلومات املطلوبة يف عملية  -1

 .ما هي وسائل جمع هذه املعلومات؟ -2

  :املعلومات الالزمة لعملية اإلرشاد الرتبوي النفيس -1

إن الحصول عىل معلومات دقيقة وكافية عن الطالب وعن مشكلته وعن بيئته يعترب حلقـة الوصـل 

ري يف عمليـة اإلرشـاد ويعتـرب العمـود الفقـ. بني الجزء النظري والجزء العميل يف التوجيه واإلرشاد الرتبـوي

ذلك الن عملية اإلرشاد ال تتم إال إذا توفرت املعلومات التـي متكـن مـن فهـم الطالـب والتـي يحـدد عـىل 

  أساسها 
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  .تشخيص الحالة واملعلومات الالزمة ورضورية وهامة بالنسبة لكل من الطرفني املرشد والطالب

الرتبوية ال بد أن يتوافر لدية قدر واف مـن فاملرشد ليك يدم للطالب املساعدة والخدمات النفسية و 

ويف نفـس الوقـت . املعلومات تتيح فهم وتفسري سلوكه وتعني عىل تحديد مشكلته وتيسري عمليـة اإلرشـاد

فان الطالب يحتاج إىل معلومات ذاته وقدراته ونواحي قوته ونواحي ضعفه واىل معلومات ال تتوافر لديـه 

 تساعده عىل تخطيط مستقبله بثقة كبـرية ووفقـا لقابليتـه الجسـمية تعينه عىل حسن فهم نفسه وبالتايل

  .والعقلية

  :دراسة سلوك الطالب ككل
ينبغي عىل املرشد أن يتعامل مع الطالب وينظر إليـه نظـرة كليـة متكاملـة يك يسـتطيع أن يفهمـه 

عليهـا تكـون ناقصـة فهام كامال فإذا ركز املرشد االهتامم عىل ناحية واحدة فقط فان الصورة التي يحصـل 

انه كـل ولـيس مجـرد مجموعـة أجـزاء وعـىل الـرغم مـن دراسـة . إن الفرد وحدة متكاملة. ورمبا مشوهة

  .إال انه يجب النظر إليها يف تكامل وترابط. املعلومات معرفتها عن الطالب يف شكل يبدو منفصال أو مجزءا

  :عملية جمع املعلومات
  :رشوط عملية جمع املعلومات

  :اة الرشوط يف عملية جمع املعلوماتيجب مراع

  :رسية املعلومات -1

وهذا أمر هام ويجب أن يؤكد املرشـد للطالـب حتـى يتحـدث بحريـة وثقـة خاصـة حيـث تكتـب 

. املعلومات وتحفظ يف سجالت وحينام تكون بعض املعلومـات مـام قـد تثـري متاعـب ثانويـة أو اجتامعيـة

  ية وكذلك يجب أن تكون الكتابة يف معظمها رمز
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للتخلص من الحساسية التي تصاحب كتابة األسامء إىل استخدام أرقام الداللة عىل  –ويلجأ بعض املرشدين 

الطالب كاستخدام أرقام فردية يف حالة اإلناث وأرقام زوجية يف حالة الذكور مثال ويلجـأ الـبعض األخـر إىل 

روف األوىل مـن األسـامء أو اسـتخدام ويستخدم بعض املرشدين نظام كتابة الحـ. استخدام أسامء مستعارة

  .نظام الشفرة الرسية يف كتابة األسامء

  :بذل أقىص جهد -2
يجب عىل املرشد بذل أقىص جهد للحصول عـىل معلومـات شـاملة كافيـة واسـتخدام كافـة الطـرق 

راتـه ومن مصدرها السلمية املسـؤولة املطلعـة، واسـتغالل كـل إمكاناتـه ومها. والوسائل واألدوات املناسبة

  .وفنياته يف عملية جمع املعلومات

  :املهارات يف جمع املعلومات -3
ويتضمن ذلك معرفة ماذا وملاذا وكيف ومن يسأل وإمتام عمليـة جمـع املعلومـات بطريقـة سـهلة 

  .وهذا يحتاج إىل تدريب وخربة. وطبيعية

  :عىل التعاون) صاحب املشكلة(حث الطالب  -4
التعاون واالهتامم بعملية جمع املعلومات ومساعدة املرشد حتى عىل املرشد أن يحث الطالب عىل 

  .يستطيع أن يساعده وخاصة يف حاالت املقامة وعدم التجاوب

  :الدقة واملوضوعية -5
ومن أجل تقييم عملية اإلرشاد بعـد إمتامهـا حيـث ميكـن إعـادة . وذلك من اجل التشخيص الدقيق

الذي يطـرأ عـىل حالـة الطالـب ويتطلـب ذلـك حسـن اختيـار بعض االختبارات مثال ملالحظة مدى التغيري 

  . وسائل جمع املعلومات ومناسبتها
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  :الصدق والثبات -6
ويعني الصدق هنا أن املعلومات فعال عام تعنيه من داللة عىل سلوك الطالـب والثبـات هنـا يعنـي 

  .عدم تغري املعلومات برسعة من جلسة وأخرى

  :التكرار واالستمرار -7
واالسـتمرار ) عـدد مـرات حـدوث السـلوك(ومات السلوكية الهامة هي التي تتسم بـالتكرار إن املعل

كم من الوقت استمر السلوك وكم من الوقـت حـدث السـلوك أي وكـم مـن الوقـت مىضـ منـذ حـدوث (

ولذلك يجب عىل املرشد أن يهتم بحرصـ تكـرار السـلوك واسـتمراره وذلـك الن السـلوك ) السلوك أخر مرة

  .ؤقت ليس يف أهمية السلوك املتكرر واملستمراملعارض امل

  :تقدير العوامل املسببة واألعراض -8
  .يجب تقدير ذلك بدقة يف ضوء دليل فحص ودراسة الحالة

  :االهتامم باملعلومات الطولية -9
وسـلوكه . ينبغي االهتامم باملعلومات الطولية املتتبعـة ألن حيـاة الطالـب وحـدة متصـلة مسـتمرة

... وره يف املايض ويؤدي إىل سلوكه يف املستقبل ولخربات الطفولة يف حياة كـل مـن املراهقـةالحارض له جذ

  .الخ... وأهمية خربات املراهقة يف حياة كل من الراشد والشيخ

  :التأكد -10
واالهـتامم باملظـاهر . من الرضوري التأكد من توافر األدلة الكاملة عىل السلوك املريض عند الطالـب

كـذلك يجـب التـأين يف الحكـم وعـدم . امئة طويلة املدى التي تؤثر يف سلوك الطالب عىل حياتهاملرضية الد

  االعتامد عىل املالحظة العابرة أو الصدفية أو املؤقتة والتفرقة بني السلوك االستكشايف والتجريبي وبني 
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ستنتاج وأخـذ املعلومـات وينبغي أيضا التثبيت وتجنب التخمني أو اال . الشذوذ واإلرضاب السلويك الحقيقي
  .بحرص قبل اعتبارها نهائية

  :االعتدال -11
ويجـب . إذ يجب عدم التورط يف خطأ التصميم الرسيع أو غري املحـدود. االعتدال مطلوب ومرغوب

. ويجب وضع الفروق الفردية يف الحسـبان. عدم اإلفراط يف تطبيق القواعد العامة يف حالة الطالب الخاصة
  .الثقافية والبيئية، والنظر إىل الطالب كإنسان فرد له شخصيته الفريدةومراعاة الفروق 

  :تجنب أثر الهالة -12
أي اثر الفكرة العامة عىل الطالب أو الفكرة السـابقة . يجب تجنب أثر الهالة يف الحكم عىل الطالب
  .عنه أو صفة معينة بارزة أو امتيازه يف ناحية معينة

  :تقويم املعلومات -13
وض أن يقوم املرشد بتقويم املعلومات التي يتم الحصول عليها وتحديد ما إذا كانـت حقـائق واملفر 

واقعية أو احتامالت مع سالمة الحكم والتقدير، وتجنب التسامح الزائد أو العنف الشـديد ميكـن مراجعـة 
أن الطالب قـد ونحن نعرف . بعض املعلومات مع األهل واألقارب واألصدقاء ومن يهمهم األمر واإلخصائيني

يضلل املرشد وقد يخترص املعلومات وقد ينكر وجود مشكلة وقد يكون مضطرب البصرية ال يـدرك طبيعـة 
  .ويالحظ استمرار عملية تقويم املعلومات وتعديل وتصحيح ما يلزم. مشكالته أو مرضه ومن ثم ال يتعاون

  :تنظيم املعلومات -14
ا بـبعض وتفسـريها يف ضـوء بعضـها بـبعض تفسـرياً ومن املطلوب تنظيم املعلومات وربطها بعضـه

  دقيقاً يلقي الضوء عىل شخصية الطالب ومشكلته ومجاله 
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  .كذلك يجب تلخيص املعلومات وتركيزها وتسجيلها يف سجالت يسهل الرجوع إليها. النفيس االجتامعي

  :وسيلة وليست غاية -15

. خيص موفـق وعمليـة إرشـاد ناجحـةيجب أن تكون عملية جمع املعلومات وسيلة للوصول إىل تش
  .وليست غاية يف حد ذاتها

  :التسجيل -16

ويجـب أن . يجب تسجيل كل املعلومات التي يتم الحصـول عليهـا حتـى ال تكـون عرضـة للنسـيان
وذلـك مهـم .ويجـب تحديـد وتسـجيل تـواريخ املعلومـات. تسجل املعلومات عقب الحصول عليها مبارشة

ومعرفـة . لة النمو ومعرفة التقدم يف اإلرشاد إذا أعيد التقـويم أو االختبـار مـثالملعرفة داللتها بالنسبة ملرح
كذلك يجب تسجيل اسم األخصايئ الذي جمع املعلومـات .. مدى التقدم واتجاه التغري الذي يحدث وهكذا

  ).1999الداهري صالح . (أو أضافها

  :مميزات عملية جمع املعلومات/ العوامل املساعدة
  :البتعاون الط -1

وهذا أمر هام ومن حسن الحـظ أن خـدمات اإلرشـاد النفيسـ تقـدم للطالـب العـادي أو الطالـب 
  .املستبرص بحالته أو الذي ميكن كسب تعاونه بقليل من الجهد والتشجيع واملهارة. املضطرب قلية

  :تعاون األرسة -2

ومنها الكثري من أسـباب . وفيها يلعب دورا اجتامعيا هاماً . يف كنف العائلة تشكلت شخصية الطالب
  .مشكالته وتستطيع األرسة املتعاونة تقديم قدر كبري من املعلومات عن قطاع أسايس من حياة الطالب
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  :تعاون املدرسة -3

ومـن . للطالب عالقات من زمالئه يف املدرسة فهو ينمو تربويا ويتصـل باملدرسـني واملـدير واملعـاون
  .ويف املدرسة سجالت. الكثري مدرسيه من يكون قريبا منه ويعرف عنه

  :تعاون املؤسسات األخرى -4

قد ميارس الطالب نشاطاته يف النوادي أو املسابح وغريهـا وهـذه املؤسسـات يقيضـ الطالـب فـيهم 
  .قطاعا أخر من حياته وفيها معلومات عنه

  

  :مشكالت عملية جمع املعلومات
تجعلهـا عمليـة صـعبة ومـن هـذه قد يعرتض جمع املعلومات بعض املشـكالت والصـعوبات التـي 

  -:املشكالت والصعوبات هي

  :تغليف الذات -1

وذلك بسبب وجود خصوصيات وأرسار . أي االمتناع عن البوح واإلحجام عن كشف الذات ومقاومته
خاصة يف محتوى مفهوم الذات الخاص ضمن املعلومات الالزمة لفحص ودراسـة الحالـة أو بسـبب اعتقـاد 

ق املرشد التدخل يف شؤون حياته الخاصة ومن مظاهر تغليف الذات الكشف عـن الطالب انه ليس من ح
معلومات مخالفة للواقع فقد يظهر للطالب حبا يغطي كرها كامناً أو العكـس وقـد يعتـرب الـبعض كشـف 

  .الذات نوعا من كشف العورة أو العرى النفيس

  :املعلومات املخترصة -2

ة وصعوبة كبرية خاصة إذا جاءت يف شكل إنصـاف حقـائق تعترب املعلومات املخترصة مشكلة حقيق
  .ومعلومات متناثرة كثرية الفجوات
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  :رضورة فهم اإلطار املرجعي للطالب -3

ومن الرضوري وليك تكون املعلومات مفيدة أن تفهم وجهة نظر الطالب نفسـه ومـن واقـع إطـاره 

ملراهقني لعدم القدرة عىل فهم إطـارهم ويف بعض األحيان يجد املرشدون صعوبة يف فهم سلوك ا. املرجعي

  .املرجعي

  :منو وتغري الفرد -4

مبرور الزمن تصبح بعض املعلومات قدمية ولذلك يجب الحرص عىل تتبع املعلومـات التطوريـة وان 

  .تظل متجددة

  :التغري االجتامعي -5

هقون والراشدون يكاد فاملرا. إن التغري االجتامعي الرسيع جعل فهم األفراد عرب األجيال أكرث صعوبة

وهـذا .ويظهر هذا بوضـوح يف القـيم واألخالقيـات. كل فريق منهم يعيش يف عامل مختلف، عن العامل األخر

  .ميثل مشكلة وصعوبة يف عملية جمع املعلومات وفحص ودراسة الحالة
  

  :املعلومات الالزمة لعملية اإلرشاد
  

  .مر واإلخوان واألخوات والزوج واألوالدعن الطالب واألب واألم وويل األ  :البيانات العامة -1

واضـطرابات ... تشمل املعلومات الجسمية واملعلومات العقلية واالجتامعية عن الحالـة :الشخصية -2

 .الشخصية

تحديد املشكلة الحالية أو املرض الحايل ودراسة األسباب واألعراض وتتبع تـاريخ املشـكلة  :املشكلة -3

ة والعالقة السابقة التغيريات التي طرأت عـىل الحالـة واملشـكالت الجهود اإلرشادي. أو املرض الحايل

  .أو األعراض األخرى وطريقة حل املشكلة
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تشمل معدل النمو والغرائز والدوافع والحاجات وحيـل الـدفاع النفيسـ وهـدف  :معلومات عامة -4

 .وأسلوب الحياة ومفهوم الذات ومستوى التوافق ومستوى الصحة العامة. الحياة
  

  :ر املعلوماتمصاد
  

ينبغي أن تتعدد مصادر املعلومات كلام أمكن ضامنا للشمول واملوضـوعية والتأكـد وال بـد أن يثـق 

ويجـب أن يتـوفر . كل مصدر للمعلومات يف رسيتها الكاملة وأنها ال تستخدم إال ألغـراض اإلرشـاد والعـالج

ة وكاملة بقدر اإلمكان وأهـم مصـادر الشعور بـ املسؤولية عند إعطاء املعلومات التي يجب أن تكون دقيق

  .ثم أهله وذويه ورفاقه وأصدقائه واألخصائيني. املعلومات هي الطالب أوال

  :املعلومات من الطالب -1

إن أحسن مصدر للمعلومات عن الطالب هو الطالب نفسه، ألنه اقدر من أي شـخص أخـر لوصـف 

يتضمنها محتوى مفهوم الذات الخاص والتي مشاعره ومشكالته وهناك بعض املعلومات الخاصة جدا التي 

  .ال يعرفها إال الطالب نفسه

ويجــب بــذل الجهــد املالئــم عــىل إعــداد الطالــب إعــدادا جيــدا بخصــوص دوره ومســؤوليته يف إعطــاء 

وحتـى . املعلومات حتى يكون مدركا ألهمية جمع املعلومات وحتـى يكـون عنـد مسـتوى املسـؤولية يف إعطائهـا

  .يستطيع املرشد أن يقرأ كل ما فيها من معلومات يكون صفحة مفتوحة

  :أما الطالب الصعب

. الذي يراعي عامل القبـول االجتامعـي فهـو يـدافع عـن نفسـه يف موقـف أخـر ال يحتـاج إىل دفـاع

خاصـة . فهنـاك اختبـارات. وإذا ضلل فإمنا يضـل عليهـا. والطالب الصعب إذا كذب فانه يكذب عىل نفسه

  وكقاعدة عامة. تكشف الكذب عند الطالب
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ـاً والوسـائل املعروفـة لجمـع املعلومـات مـن   يجب أن تؤخذ املعلومـات مـن الطالـب برضـاه ولـيس قرس
  .الطالب، االختبارات واملقابلة والتقارير الذاتية

  :املعلومات من اآلخرين -2

   :الوالدان -أ

فهـام مسـؤوالن عـن ) الالخاصة يف حاالت األطفـ(يعترب الوالدان مصدرا عنيا من مصادر املعلومات 
فهام يعرفان الكثري من التفاصـيل عـن الطفـل بصـفة عامـة وعـن منـوه . الطالب املشكل قانونيا واجتامعيا

ورمبا يكونان سببا من أسباب مشكالته وللتعامـل مـع . وهام يؤثران يف منوه وسلوكه. وسلوكه بصفة خاصة
حـرتام املتبـادل والثقـة املتبادلـة بيـنهام وبـني الوالدين كمصدر من مصادر املعلومات يجـب أن يتـوافر اال 

  .املرشد الرتبوي والنفيس ميدانه باملعلومات الالزمة

  :األخوة واألقارب -ب

يعيش األخوة واألقارب مع الطالب وقريبا معه يؤثرون فيه، ويعرفـون عنـه الكثـري عـن كثـب وقـد 
مـات قيمـة ولكـن حفاظـا عـىل يكونون عوامل مسببة لبعض مشكالته وميكـن الحصـول مـنهم عـىل معلو 

  .الرسية املطلوبة يف عملية اإلرشاد النفيس يجب اللجوء إىل هذا املصدر يف حاالت الرضورة فقط

ورغم أنهم يعطون معلومات قيمـة فعـال إال أنهـم يف بعـض الحـاالت قـد يكونـون منحـازين وغـري 
ايف واملطلـوب لالعـتامد علـيهم قادرين عىل إصدار أحكام سليمة، ويف نفس الوقت قد ينقصهم النضج الكـ

  .كمصدر للمعلومات

  :األصدقاء -جـ

وهـم . يقيض الطالب أوقات طويلة مـع أصـدقائه يلعـب معهـم أو يـذاكر معهـم أو يعمـل معهـم
يعرفون عنه الكثري مام قد ال يعرفه والداه وإخوته وأقاربه، وهذا الذي يعرفونه يحسن الحصـول عليـه إذا 

  د الرسية، ويف تطلب األمر مع مراعاة حدو 
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وهناك بعـض الحـاالت ال ينصـح بـاللجوء فيهـا إىل هـذا املصـدر مثـل حـاالت املشـكالت . حاالت الرضورة

وحاالت الصداقة الحميمة ففي الحالة األوىل قـد يكـون هنـاك افـرتاءات ويف الحالـة الثانيـة قـد . السلوكية

  .يكون هناك حامية وانحياز

  :األخصائيون -د

عض املعلومات املتخصصة من األخصائيني اآلخرين الذين تعاملوا مـع الطالـب ميكن الحصول عىل ب

  .من قبل مثل املدرس، املدير األخصايئ، الطبيب، صاحب الحانوت الذي يرتدد عليه الطالب

  :مصادر أخرى -هـ

وهي املصادر التي ميكن الحصول منهـا عـىل معلومـات معينـة أو خاصـة مثـل بعـض الراشـدين يف 

ويجـب أن تكـون هـذه املعلومـات . بعض املسؤولني أو بعض األفراد الذين يهمهم أمر الطالباملجتمع أو 

كام ميكن االستعانة بالبطاقة املدرسـية . عىل أضيق الحدود ويف حاالت الرضورة القصوى حفاظا عىل الرسية

  ).1999الداهري صالح . (لالستفادة من املعلومات الخاصة املتوفرة عن الطالب
  

  :اإلرشاديةالجلسات 
  

تستغرق عملية اإلرشاد النفيس والرتبوي عـدة جلسـات إرشـادية وتختلـف الجلسـة اإلرشـادية عـن 

فالجلسة اإلرشادية جلسة مهنية تتم فيها عالقة إرشادية يف جـو نفيسـ خـاص . الجلسة االجتامعية العادية

فكل ما يقـال . عن املشكلةويشجع الطالب عىل أن يقول كل يشء . يشجع املرشد الطالب ليعرب عن أفكاره

وتحدث فيها كل اإلجراءات العمليـة اإلرشـادية التاليـة مثـل التـنفس االنفعـايل واالستبصـار والـتعلم . مهم

  .والنمو وتغري الشخصية واتخاذ القرارات وحل املشكالت واملشورة وتعديل السلوك
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  :أهم عوامل نجاح الجلسة اإلرشادية هي
  :االستعداد للمساعدة -1

و أمر هام يجب أن يحرص املرشد عليه وأن تكون لديه اتجاه موجب نحو الطالب ولديه الرغبـة وه

ويجـب عـىل املرشـد إظهـار االسـتعداد . املخلصة يف مساعدته وبذل الوقت والجهـد الكـايف لتحقيـق ذلـك

  .ملساعدة الطالب يف مجاالت أوسع من مجرد املشكلة املحدودة

  :األلفة -2
  .فة والوئام والوفاق والتفاهم الكامل بني املرشد و الطالبيجب أن تتوافر األل

  :التقبل -3
تعني التقبل التلقايئ االيجايب غري املرشوط للطالب، أي تقبله عىل ما هو عليـه دون التـأثري بأحكـام 

. فاملرشد يجب أال يحمل الطالب أكرث من حمولتـه التـي جـاء بهـا. سابقة أو أراء مسبقة ودون نقد أو لوم

د جاء الطالب فاقدا الشعور بالتقبل وهو يحتاج إىل التقبل االيجايب غري املرشوط مام يساعده عىل تقبل وق

  .نفسه

  :املشاركة االنفعالية -4
أي الشعور مبشاعر الطالب وجعله يشعر بأن املرشـد يشـاركه انفعاالتـه ويفهـم مشـاعره، ويقـدر ظروفـه 

  .مر من داخل اإلطار املرجعي للطالبويفهم عامله الداخيل والخارجي وكأنه يرى األ 

  :الرتكيز -5
يجب أن يرتكز الكالم والتفاعـل حـول موضـوع الجلسـة اإلرشـادية أي املشـكلة الخاصـة الشخصـية 

. وليس حول مشكالت عامه غري محدودة، وحول األفكار واملشاعر الشخصية وليس حول األحاديـث العامـة

  .لتخصيص ال التقويمأي أن املطلوب هو التحديد ال التعميم وا
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  :الحكمة -6

يجب أن تسود الجلسـة اإلرشـادية الحكمـة يف القـول والفعـل مـن جانـب املرشـد، ومـن الحكمـة 

. وان يـتحىل بالصـرب واالنـاة. ويجـب أن يـرتوى يف كالمـه. والرضوري أن يكون املرشد أسوة حسنة للطالب

فـالكالم مهـام كـان عميقـا لـو القـي . نفس الطالـب كذلك فان ألسلوب إلقاء الكالم دخال كبريا يف التأثري يف

  .برسعة وعجلة ال يؤثر التأثري املطلوب بعكس ما إذا القي بتأن واتزان

  :الطأمنينة -7

بقصد بها التعبري عن املشـاعر الحقيقيـة يف حريـة ورصاحـة وأمانـة وإخـالص عـىل طبيعتهـا ودون 

د مـع الطالـب شخصـيا ولـيس مـع مواجهـة مواجهة مزيفة ودون قناع ودون تصـنع حتـى يتعامـل املرشـ

  .صناعية

  :حسن اإلصغاء -8

وحسن اإلصغاء واالستمتاع مع املالحظة وتركيز االنتباه لكل قول وفعل وانفعال يساعد املرشد عـىل 

إدراك كل الجوانب يف الجلسة اإلرشادية وامليدان هـو ميـدان الطالـب ويجـب أن يتـاح لـه فرصـة الكـالم 

ـورة مبـا يسـاعد الطالـب عـىل االسرتسـال والبـوح والسلوك ويكون تدخل  املرشد بقدر محدود وعنـد الرض

  .والتفريغ االنفعايل

  :الصداقة والبشاشة -9

وإذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يصافح األخر ويـده مقبوضـة فكيـف . ويتضمن ذلك بشاشة املرشد

  .يتعامل معه وجهته مقطبة

  :الثقة املتبادلة -10

. لطالب األمان عىل نفسه وعىل أرساره ويسـاعده عـىل االسـرتخاء والطأمنينـةوهذا رضوري يعطي ا

  والبوح والتفكري بصوت عال حني يعرض ذاته ومشكلته
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والثقة املتبادلة تشجع املرشد عىل املساعدة ويالحـظ أن الجلسـات األوىل تكـون غالبـاً جـس النـبض مـن  
والطالـب هنـا يكـون أشـبه مبـن يريـد . شاد كلهـاويتوقف عىل نجاحها مستقبل عملية اإلر . جانب الطالب

  .النزول إىل ماء البحر إذا وجده دافئا فانه ينزل ويستمتع

  :املسؤولية املشرتكة -11

ويتوقـف نجـاح العمليـة عـىل . إن املسؤولية يف عملية اإلرشاد مشرتكة بني كل من املرشد والطالـب
  .فهم كل من الطرفني لدوره ومسؤولياته وتحملها

  :ظهر املرشدم -12

إن مظهر املرشد املناسب وجلسته وصوته الواضح وتعبريات وجهة وإظهار اهتاممه بالطالـب أمـور 
  .هامة فلباس املرشد ينبغي أن يكون بسيطا وأنيقا

  :تحديد املواعيد -13

ويفضل اإلرساع بتحديد مواعيـد الجلسـات للطالـب والحـرص عـىل هـذه املواعيـد ويجـب تنظـيم 
  .اسب مع مواعيد كل من املرشد والطالبالجلسات مبا يتن

  :الزمان -14

ويحدد البعض الجلسة اإلرشادية مبـدة ال تقـل . وهنا يفضل أن يكون للجلسة اإلرشادية زمن محدد
عن نصف ساعة وال تزيد عن ساعة واحدة وينبغي أال تكون مواعيد الجلسـات متقاربـة جـداً كـأن تكـون 

وعىل العمـوم فمـن املقيـدان يفصـل بـني جلسـة وأخـرى . كل شهر يومية وال متباعدة جدا كأن تكون مرة
  .الن ذلك يساعد عىل منح الطالب فرصة تزيد من استبصاره بنفسه) أسبوع مثال(بضعة أيام عىل األقل 

  : املكان -15

ويجـب أن تكـون جلسـة الطالـب . يجب أن يكون للجلسة اإلرشادية مكان محدد، أي غرفة خاصـة
  .واجهة املرشدمريحة وان يكون يف م
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  :املناخ النفيس اإلرشادي
املناخ النفيس الصحي السليم إال من املسح الحر الذي يسوده االسرتخاء واالرتياح واأللفة واألمل أمر 

رضوري جدا يف الحياة بصفة عامة ويف الجلسة اإلرشادية بصفة خاصة ضامنا لنجاح عملية اإلرشاد ويجـب 

اخ الذي يسـوده التقبـل وفهـم أراء الطالـب وأفكـاره وانفعاالتـه ومشـاعره عىل املرشد تهيئة مثل هذا املن

  .ودوافعه وحاجاته واتجاهاته وردود فعله نحو مشكالته وطرق حلها

  -:ومن مظاهر املناخ الصحي الالزم لعملية اإلرشاد النفيس ما ييل

  :الرسية الخصوصية -1

النفيس وضامن الرسية الخصوصية فيام يتعلق ذكرنا إن الرسية الخصوصية أمران يف أخالقية اإلرشاد 

إن  -مـن أهـم مظـاهر املنـاخ الصـحي –والتي تعترب أمانـة يف عنـق املرشـد . باملعلومات الخاصة بالطالب

وإذا مل . املحافظة عىل الرسية الخصوصية يف حد ذاتها تعترب دليال عىل احرتام املرشد لنفسه وطالبه وملهنته

نة فسوف تهتز الثقة أو تفقد و سوف يحجب الطالب عن املرشد كثـري مـن تكن الرسية والخصوصية مصو 

  .املعلومات

  : التسامح -2

إن املرشد ليس إداريا وليس سلطة أو سـلطانا إن حـق الطالـب يف تقريـر مصـريه وتحديـد أهدافـه 

 .واحرتام شخصيته كإنسان أمور توجب التسامح واملعاملة والعالقة اإلنسانية

  : االحرتام -3

االحرتام املتبادل أمر هام جدا يف الجلسات اإلرشادية ويجب عىل املرشد أن يقدر أهمية االحـرتام  إن

  واهم عنارص االحرتام. يف املناخ النفيس اإلرشادي
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االندماج امللموس واالعرتاف بقيمة الطالب وقدرته عىل التفكري والسـلوك البنـاء واالسـتجابة االيجابيـة ملـا  

  .يقوله وما يفعله

  :الدفء -4

والدفء عنرص مـن عنـارص املنـاخ النفيسـ اإلرشـادي ويقصـد بـه دفء العالقـة اإلرشـادية وحـرارة 

  .التفاعل واستمرار األخذ والعطاء والتقبل واالهتامم واالنتباه الواضح واملشاركة االنفعالية

  :العالقة اإلرشادية
  

جتامعية مهنية هادفـة وثيقـة تـتم العالقة اإلرشادية هي قلب عملية اإلرشاد وهي عالقة شخصية ا

بني املرشد والطالب يف حدود معايري اجتامعية تحدد ما هو جائز وما هو غري جائز وتحدد دور كـل مـنهام 

  .إىل تحقيق األهداف العامة الخاصة لعملية اإلرشاد

ل مـن ويف بداية العالقة اإلرشادية يرحب املرشد بالطالب ويتعارفان ومنذ البداية يجب أن يعرف ك

وخالل العالقة اإلرشادية يـتعلم . الطرفني حدود دوره ومعايريه السلوكية وإمكاناته ومسؤولياته تجاه األخر

الطالب كيف يعرب عن مشاعره ويواجها ويتعامل معها ومع أفكاره وخرباتـه وتـزداد ثقتـه بنفسـه ويـتعلم 

  .مهارات جديدة لتحسني مستوى توافقه ويطبق ما تعلمه لتغيري سلوكه

  :حدود العالقات اإلرشادية
  

العالقات اإلرشادية تختلف عن العالقات االجتامعية العادية وهناك حدود ينبغي للمرشد والطالـب 

  -:أن يحافظا عليها وهي

  العالقة املهنية -1

  . والعالقة اإلرشادية عالقة مهنية لها حدود وليست عالقة صداقة
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  :العالقة املتبادلة -2

العالقة اإلرشادية أن تكون العالقة متبادلة بني املرشد والطالب برصف النظر ومن أهم عوامل نجاح 

  .الخ... عن العمر والثقافة

والثقة ) أي بدون تحفظات وبدون تقييامت وبدون أحكام(من حيث االحرتام املوجب غري املرشوط 

شـرتكة بـني املرشـد والطالـب واملسـؤولية م). الـخ... والفهم واالنتباه واالهتامم والتعاون واملسـاعدة والـود

  .والتغلب عىل كل ما يعكر صفو هذه العالقة بني املرشد والطالب... لتحقيق ذلك

  :التفاعل -3

ويوجه . والتفاعل واالتصال بني املرشد والطالب هام األساسان اللذان تقوم عليهام العالقة اإلرشادية

تار عنارص يركز عليها وعنارص يتخطاها وعنارص املرشد انتباهه إىل مجرى االتصال بينه وبني الطالب ويخ

وتكون . يستجيب لها استجابة وقتية مبارشة وعنارص يحتفظ بها جانبا حتى وقت أخر مناسب مستقبال

استجابات املرشد كلها بناءة يف شكل رشح وتفسري وتوضيح وتأكيد وإيحاء ومشاركة انفعالية ويجب أن يختار 

  .اتهاملرشد الوقت املناسب الستجاب

  :االعتدال -4

ويجب أن تكون العالقة اإلرشادية معتدلة بني الحنو الرائـد والتعامـل الرسـمي املؤقـت، وان تكـون 

  .منوذجا للعالقة اإلنسانية السليمة

  : املدى -5

فال يجوز أن تأخـذ شـكل صـداقة شخصـية أو عالقـة . وللعالقة اإلرشادية مدى يجب أن تقف عنده

  .خل املرشد فيام ال يعنيه بني الطالب وأهله ورؤسائه مامل يطلب إليه ذلكوال يجوز أن يتد . عاطفية



  لرتبوي جزء من علم النفس الرتبوياإلرشاد النفيس ا: الفصل السادس

244 

 

  :الزمان -6

وقـد تكـون طويلـة كـام يف . وقد تكون العالقة اإلرشادية قصرية كام يف حالة إرشاد الطالب العاديني

سـوي أن حالة اإلرشاد العالجي الفردي إن اإلرشاد العالجي عملية طويلـة حيـث أن أمنـاط السـلوك غـري ال

 .تثبت خالل مدة طويلة من الزمن تفاوته التغيري الرسيع

 : خصوصيات املرشد -7

يحسن االبتعاد عن الكالم عن خصوصيات املرشد وحياته الشخصية وقيمة الخاصـة أثنـاء الجلسـات 

 ).1999الداهري صالح . (اإلرشادية
 

  :املقابلـــــة
  

بني املرشد والطالب يف جو نفيس أخر يسـود الثقـة  املقابلة عالقة اجتامعية مهنية تكون وجها لوجه

املتبادلة بني الطرفني بهدف جمع املعلومات من اجل حل مشكلة أي إنها عالقـة فنيـة حساسـة يـتم فيهـا 

تفاعل اجتامعي هادف وتبادل معلومات وخربات ومشاعر واتجاهات ويتم خاللها التسـاؤل عـن كـل يشء 

  .عاديةوهي نشاط مهني هادف وليست محادثة 

  :أنواع املقابلة

  -:تقسم املقابلة بصفة عامة إىل أنواع عديدة نلخصها فيام ييل

  :املقابلة املبدئية -1

ويتم تحديد إمكانات املرشـد ومـا . وفيها يتم التمهيد للمقابالت التالية. هي أول مقابلة مع الطالب

ة واإلملام بتاريخ الحالة بصورة مبدئية والتعريف بالخدمات اإلرشادي. يتوقعه املرشد والطالب كل من األخر

  .عامة
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  :املقابلة القصرية -2

وقـد تكـون مقدمـة . وهي مقابلة تستغرق مدة قصرية عندما تكون املشكلة طارئة وسهلة واضـحة
وقد تكون كافية وخاصة يف حاالت املشكالت التي يستطيع الطالب ن يحلها بنفسـه . ملقابالت أخرى أطول
بسبب ضيق وقت املرشد فقد يكون رضرها أكرث من نفعها إذا أنها تفتقـر إىل التفاعـل  ولكنها كانت قصرية

والعالقة الكافية بني املرشد والطالب ويسودا األسلوب املبارش واإليحاء واإللزام والضغط والسـطحية وعـدم 
  .التعمق املطلوب

  :املقابلة الفردية -3

 .وهي التي تتم بني املرشد وبني طالب واحد فقط

  :املقابلة الجامعية -4

وتتم مع جامعة من الطلبة كام يحدث يف جامعة من الطالب الذين يعانون من مشـكالت مشـرتكة 
  .فيام بينهم

  ):املقابلة املقننة(املقابلة املقيدة  -5

وهي التي تكون مقيدة بأسئلة معينة محددة سلفاً يجيب عنها الطالب وموضوعات محددة مسبقاً 
امت محددة يتبعها املرشـد ومـن مزاياهـا ضـامن الحصـول عـىل املعلومـات الرضـورية يتحدث فيها وتعلي

إال من عيوبها الجمود ونقص املرونة وتفويت فرصة الحصول عىل معلومات يريـد . املطلوبة وتوفري الوقت
  .الطالب رسدها

  ):الحرة(املقابلة املطلقة  -6

ة بـل تكـون حـرة ومرنـة حيـث تـرتك وهي غري مقيدة بأسئلة وال موضـوعات وال تعلـيامت محـدد
وال شك أن لكل ما يقولـه الطالـب . الحرية للطالب أن تتداعى أفكاره تداعيا حرا ويعرفها بطريقته الخاصة

  .أهمية ألنه يعرب عن وجهة نظره
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  .إال أنها تتطلب خربة خاصة وتدريباً طويال. ومن مزاياها أنها تسري بطريقة تلقائية

  

  :هدفها أنواع املقابالت حسب
  

  :مقابلة جمع املعلومات -1

يكون هدفها جمع املعلومات أو التوسع يف معلومات أو التأكد من معلومات سبق جمعها بوسـائل 
  .أخرى

  :املقابلة اإلرشادية أو العالجية -2

  وتكون بهدف تعديل أو تغيري وتوجيه السلوك الصالح للطالب 

  : املقابلة الشخصية -3

  .وهي مقابلة التوظيف
 

  :أنواع املقابالت حسب األسلوب املتبع فيها
  

  ):املقابلة غري املبارشة(املقابلة املركزة حول الطالب  -1

وفيها يكون سري املقابلة حرا تحت ترصف الطالب يعرب عنه كـيفام يشـاء وال يقـرر املرشـد موضـوع 
نحرص عمل املرشد يف تهيئة وي. املقابلة وال يحدد خطواتها وإمنا يساعد الطالب يف عمل ذلك بنفسه لنفسه

جو نفيس مناسب ومساعدة الطالب يف ازدياد إدراك أن املشكلة مشـكلته ومسـؤوليته فهمهـا وحلهـا تقـع 
  .فالطالب الذي يحدد ما يذكره للمرشد ومتى ينتقل إىل مكونات أخرى. عىل عاتقه هو
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  ):املقابلة املبارشة(املقابلة املركزة حول املرشد  -2

وتسري املقابلة يف خطـوات . وتنحرص املقابلة يف دائرة املشكلة. عبء األكرب عىل املرشدوفيها يكون ال

  .محددة مقننة تبدأ باإلعداد لها ثم بدئها ثم سريها حتى إنهائها وتسجيلها

  :عوامل نجاح املقابلة
  

  :هناك رشوط خاصة لضامن نجاح املقابلة وتحقيق أهدافها هي 

  :علم -1

والتخطيط املسبق والتحضري واإلعداد الجيـد والتنظـيم والدقـة . ألمانة التامةيجب مراعاة الرسية وا

واملوضوعية واملعيارية وأصول التسجيل والتـدريب املعنـي والخـربة والتعـاون والفهـم املتبـادل واإلخـالص 

وهنا ينصح بان يتجنب املرشـد أخطـاء مثـل النصـح والرشـح واألمـر والنهـي والتفسـري واإليحـاء . والصدق

  .استعجال الطالب أو إكامل حديثهو 

  :جعل املقابلة موقف تعلم -2

وهنا يجب الحرص عىل أن تكون املقابلة موقـف تعلـم وخـربة وبنـاء وفرصـة لزيـادة فهـم الـذات 

واالستبصار لدى الطالب من ذلك مظاهر تعلم الطالب كيف يـدرس ويـدرك مشـكلته مـن كافـة النـواحي 

مبـا يفعـل متـزن، وكيـف يفهـم االنفعـاالت التـي تكمـن وراء سـلوكه وبوضوح أكرث وكيف يتناول الخربات 

  .واكتساب طريقة التفكري املنطقي وزيادة قدرته عىل تحمل مسؤولية نفسه

  :مؤهالت املرشد -3

وتشمل املؤهالت الشخصية ويأيت رأسها سمعته الطيبة يف إجراء املقابلة كأن يكون مشهورا باألمانـة 

  نية ومن مؤهالت املرشدواإلخالص والعالقة اإلنسا
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الشخصية أيضا التوافق الشخيص والنجاح يف حياته والحياد واملوضوعية والتسـامح والـتخلص مـن التفكـري  

. ومنها املظهر الشخيص للمرشد حتى يف لبسه الذي قد ينظر إليه كمركـز للنضـج والقـدرة. النمطي الجامد

يف مقدمتها اإلعداد والتدريب املهني وسـعة االطـالع  وتشمل مؤهالت املرشد كذلك املؤهالت املهنية ويأيت

  .أو املعارف العامة ومعرفة شاملة للسلوك البرشي ومن مؤهالت املرشد أيضا الذكاء االجتامعي

  :إجراء املقابلة

  -:يتم إجراء املقابلة يف خطوات وعىل مراحل مرنة أجزاء أساسية هي

  :اإلعداد -1

إعداد الخطوط العريضـة واملحـاور الرئيسـة التـي تـدور حولهـا أو التخطيط املسبق املرن ويتضمن 

املقابلة وموضوعات املناقشة أسلوب بدء املقابلة وتحديد االسئلة الرئيسـية، واالطـالع عـىل مـا تيرسـ مـن 

ويتضـمن اإلعـداد . معلومات من الوسائل األخرى حتى تتحدد النواحي املطلوب فيها املزيد من املعلومات

  .دوات الالزمة للتسجيلكذلك إعداد األ 

  :الزمان -2

ويختلف الزمن حسب حالـة الطالـب ومشـكلته ووقـت . يجب أن يكون الزمن كافيا إلجراء املقابلة

ويالحظ أن املقابلة التي ) دقيقة 45(أي مبعدل (املرشد واملعلومات ويرتاوح الزمن بني نصف ساعة وساعة 

جب تحديد الوقت الذي تسـتغرقه املقابلـة حتـى يحـرس تم برسعة وعىل عجل ال تؤيت مثارها املنشودة وي

ويجب أن يكون موعد املقابلـة مريحـا . الطالب عىل عرض املوضوعات التي يهمه عرضها مثل إنهاء الوقت

وإذا طلب الطالب تحديـد موعـد املقابلـة فيفضـل أن يكـون املوعـد يف . بالنسبة لكل من املرشد والطالب

  اقرب وقت بل يفضل أن يكون
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  .فس الوقت الذي يطلبه الطالب الن هذه تعترب الفرصة النفسية املناسبة إلجراء املقابلةن 

  :املكان -3

وكلـام . يجب أن يكون مكان املقابلة غرفة خاصة هادئة خالية من الضوضاء واملقاطعـات والتـدخل

أمنينـة واالسـرتخاء مام يساعد عىل الراحة والط. كانت يف مكان يالئم حالة الطالب النفسية كان ذلك أفضل

وحتى أثاث غرفـة املقابلـة يجـب أن تكـون مريحـة ومناسـبة ومنسـقة وان تضـم . ويسهل عملية املقابلة

الغرفة الزهور ويحسن أال تكون املقابلة من وراء مكتب حتى ال يشعر الطالـب بسـلطة املرشـد وانفصـاله 

  .عنه

  :البدء -4

املدرسـة مـثال حتـى ال تكـون البدايـة حـادة قبـل تبدأ املقابلة عادة بحديث ترحيـب وحـديث عـام عـن 

. الدخول يف املوضوع عىل أال يزيد عن الحد الذي يشعر الطالب بالضيق ألنه شخصيا يريد أن يـدخل يف املوضـوع

أمـا .وعادة يستغرق حديث البدء حوايل ربع ساعة ويحتاج املرشد إىل حديث التقويم هذا يف املقابلة األوىل فقـط

واألسـلوب الشـائع واملقبـول لـدى معظـم . الت التالية فالبدء يكـون بالـدخول يف املوضـوع مبـارشةيف باقي املقاب

املرشدين هو التحية والرتحيب وبعض املالحظـات الوديـة وإبـداء االسـتعداد للمسـاعدة وتشـجيع الطالـب عـىل 

  .الكالم وطأمنينة عىل الرسية

  .تكوين األلفة -5

  .اإلصغاء -6

  ).ا إليها يف موضوع الجلسات اإلرشاديةلقد تطرقن(التقبل  -7

  .أي مالحظة سلوك الطالب وكالمه وحركاته وتعبريات ومالمح وجهه -املالحظة -8
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يتضمن ذلك ربـط األفكـار وتوضـيحها وهـذا يسـاعد عـىل الرتكيـز حـول املوضـوع  – التوضيح -9

  .الرئييس للمقابلة واستمرارها وإشعار الطالب باهتامم وانتباه املرشد

  :األمثلة -10
يعترب إعداد وتوجيه االسئلة أثناء املقابلة مهارة هامة إذ يجب اختيـار االسـئلة بصـيغة مناسـبة ويف 

الوقت املناسب وتوجيهها بطريقة تشعر الطالب بأهمية اإلجابة عنها بصـدق واألسـئلة الجيـدة هـي تلـك 

. اإلطـار واملرسـوم ولتحقيـق هـدفها التي تهدف إىل الحصول عىل معلومات مطلوبة وتوجه سري املقابلة يف

واألسئلة ينبغي أال تكون كثرية فتشتت أفكار طالب ويجب الحرص بخصوص االسئلة املبـارشة التـي تـوحي 

وبقدر ما تكون االسئلة مسـاعدة يف توجيـه سـري . بان املقابلة اقرب إىل التحقيق مام قد يؤدي إىل املقاومة

  .يف حاالت اسرتسال الطالب ورصاحتهاملقابلة فإنها قد تكون معطلة وخاصة 

  :الكالم -11
ويتضمن ذلك كم ونوع الكرم الـذي يسـتعمله فيجـب . ويقصد هنا كالم وحديث وتعليامت املرشد

وتشـجيعه . التعبري بأسلوب يفهمه الطالب وينصح برتك املجال للطالب أن يتكلم أكـرث مـام يـتكلم املرشـد

رص كالم املرشد عىل ما يحصـل الطالـب يسرتسـل يف الكـالم مثـل عىل الكالم بكافة الوسائل ويحسن أن يقت

  .إظهار التقبل والتأييد والتوضيح واألسئلة العامة

  :التسجيل -12

سبق أن تكلمنا عن التسجيل يف موضوع رشوط نجـاح الجلسـات اإلرشـادية إال أننـا هنـا نضـيف بـان التسـجيل 

جلة وتحليلها واإلفادة منهـا حيـث ال ميكـن االعـتامد عـىل الـذاكرة والكتابة رضوريتان وذلك للرجوع إىل املعلومات املس

  ويالحظ بعض الطلبة أن يرى. املجردة
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املرشد يكتب مالحظات ميتنع عنه متاما عن اإلدالء بأي معلومات وإذا رأى جهـاز يشـك يف انـه جهـاز تسـجيل وتتعقـد  

وان تقترصـ الكتابـة . ية التسـجيل واسـتئذانه بـذلكاألمور ولتفادي هذه املشكالت يقرتح برضورة تعريف الطالب بأهم

هـذا ويجـب . أثناء املقابلة عىل الرضوري وإرجاء ما ميكن إرجاؤه إىل نهايـة املقابلـة حيـث يـدون بعـد إنهائهـا مبـارشة

  .تنظيم كل ما يجمع من معلومات خالل املقابلة وحفظها يف ملف الطالب

  :إنهاء املقابلة -13

ويجـب أن . عند تحقيق هدفها وإنهاء املقابلة مهم جدا بقدر أهمية بـدئها يجب أن تنتهي املقابلة

يكون إنهاء املقابلة متدرجا وليس مفاجئا بانتهـاء الـزمن أو انتهـاء وقـت العمـل مـام قـد يشـعر الطالـب 

ومن أساليب إنهاء املقابلة هو استعراض وتلخيص ما دار فيهـا ويحسـن أن يكـون ذلـك . باإلحباط والرفض

  .ص عىل لسان الطالب نفسه واإلشارة إىل موعد املقابلة القادمةالتلخي

  :مزايا املقابلة

الحصول عىل معلومات ال ميكن الحصول عليها عن طريق الوسائل األخرى مثل التعرف عىل األفكار  -1

  .واملشاعر واألمثال وبعض الخصائص الشخصية مام يتيح فهام أفضل للطالب ومشكالته

وتكوين . من األلفة والتجاوب واالحرتام والثقة املتبادلة بني املرشد والطالبإتاحة فرصة تكوين جو  -2

 .عالقة إرشادية ناجحة

 .إتاحة الفرصة أمام الطالب للتفكري والتعبري عن نفسه وعن مشكلته -3

إتاحة فرصة االستبصار والحكم عىل األحكام والذاتية التي يصدرها أو يكونها كـل مـن املرشـد عـن  -4

 .ب عن نفسهالطالب والطال

 .إتاحة فرصة التنفيس االنفعايل وتبادل اآلراء واملشاعر يف جو نفيس آمن -5

  ).1999الداهري صالح .(تنمية املسؤولية الشخصية للطالب يف عملية اإلرشاد -6
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  :Study Caseدراسة الحالة   
 

الوسـائل وهي من أكـرث . وهي وسيلة شائعة االستخدام لتلخص أكرب قدر من املعلومات عن العميل

  .شموال وتحليال

وعىل رأي بعض املؤلفني يف حقل اإلرشـاد النفيسـ قـد اسـتعار وسـيلة دراسـة الحالـة مـن الخدمـة 

  .االجتامعية

  :تعريف دراسة الحالة

وهـي تحليـل . والحالة قد تكون فردا أو أرسة أو جامعـة. هي كل املعلومات التي تجمع عن الحالة

ج لتنسيق وتحليل املعلومات التي جمعت بوسائل جمـع املعلومـات وهي منه. للموقف العام للحالة ككل

وهـي وسـيلة لتقـديم صـورة . وهي بحث شامل ألهم عنارص حياة العميـل. األخرى عن الحالة وعن البيئة

مجمعة شاملة للشخصية ككل عن طريق املقابلة واملالحظة ومؤمتر الحالة واالختبارات واملقاييس والسـرية 

  . دراسة متصلة للفرد يف حارضة وماضيهالشخصية وصوال إىل

إن دراسة الحالة غالبا ما يقوم بها املرشد يف الحاالت العاديـة وأمـا يف الحـاالت املضـطربة والحـادة 

فقد يقوم بها أكرث من اختصايص كل من زاويـة تخصـه مثـل االختصـاص النفيسـ واالختصـايص االجتامعـي 

الحالة التنسيق بني املعلومات التـي يوفرهـا كـل طـرف مـن  ويكون دور املرشد يف هذه. واملدرس وغريهم

  .األطراف املذكورة

  :ما هو الهدف من دراسة الحالة

وأسـبابها ... وتهدف دراسة الحالة إىل الوصول إىل فهم أفضل للمسرتشد وتحديد وتشخيص مشكالته

ف الرئييس من دراسة الحالة ولعل الهد. واتخاذ التوصيات اإلرشادية والتخطيط للخدمات اإلرشادية الالزمة

  هو تجميع املعلومات
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ومراجعتها ودراستها وتحليلها وتركيبها وتنظيمها ووزنها كلينيكيا أي وضع وزن كلينييك لكل منها فمثال قد  

  .يكون هناك معلومات أو خربة لها وزن أثقل من املوزن الكلينييك لعرشات املعلومات األخرى

  :Case Study ودراسة الحالةCase History  تاريخ الحالة

جـزء مـن  live Historyأو ما يطلق عليه أحيانا تاريخ الحياة    Case Historyتعترب دراسة الحالة 

. وهو موجز لتاريخ الحالة كـام يكتبـه العميـل أو كـام يجمـع عـن طريـق الوسـائل األخـرى. دراسة الحالة

لعوامل املؤثرة فيه وأسلوب التنشئة االجتامعيـة ويتناول دراسة مسحية طويلة شاملة للنمو منذ وجوده وا

والخربات املاضية والتاريخ الرتبوي والتعليمي والصحي والخربات املهنية واملواقف التـي تتضـمن رصاعـات، 

وال بـد مـن التأكـد مـن . وتاريخ التوافق النفيس وتاريخ األرسة بطريقة شـاملة وموضـوعية بقـدر االمكـان

  .ن بعضها قد يتأثر بعامل الزمن والنسيان فال يكون دقيقامعلومات تاريخ الحالة ال 

ويالحظ أن بعض املؤلفني يستخدمون دراسة الحالة وتـاريخ الحالـة مبعنـى واحـد ولكـن يف الواقـع 

هناك فرق بني دراسة الحالة وتاريخ الحالة، وذلك أن دراسة الحالة تعترب مبثابـة قطـاع مسـتعرض يف حيـاة 

ستعراضية لحياة العميل تركز عىل حارض الحالة ووضعها الراهن بينام تـاريخ الحالـة الفرد، أي أنها دراسة ا

يعترب مبثابة قطاع طويل لحياة العميل يقترص عىل، ويختص فقد مبايض الحالـة مـع نظـرة ال بـد منهـا عـىل 

  .لعميلالحارض وتطلع نحو املستقبل وذلك من باب ربط األحداث والخربات أي إنها دراسة متتبعة لحياة ا

  .تطلعات املستقبل جزء من دراسة الحالة

  .والحصول عىل معلومات عن تطلعات العميل إىل املستقبل جزء هام ممن دراسة الحالة
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وميكن الحصول عىل مثل هذه املعلومات من كتابة العميل ووصفه للشـخص املثـايل الـذي يـود أن 

يد دراسـة تطلعـات املسـتقبل يف املطابقـة بـني وتف) بعد عرش سنوات(يكون يف املستقبل بآماله ومطامحه 

حارض العميل ونظرته املستقبلية إىل نفسه أي إىل ذاتية املثالية ومدى التطـابق بـني االثنـني ومـدى الرضـا 

  .بالوضع الراهن والتوافق النفيس والصحة النفسية

  :عوامل نجاح دراسة الحالة
  :ة يجب أن تراعي الرشوط اآلتيةليك تنجح دراسة الحالة وتكون ذات أهمية قيمة علمي

  .والتسلسل والوضوح وذلك لكرثة املعلومات التي تشملها دراسة الحالة :التنظيم -1

وتلزم الدقة يف تحري املعلومات وخاصة أنهـا تجمـع عـن طريـق وسـائل متعـددة ومراعـاة  :الدقة -2

 .تكامل املعلومات بالنسبة للحالة ككل وبالنسبة للمشكلة

ويتحـدد طـول دراسـة الحالـة . عتدال بني التفصيل اململ وبني االختصار املخلويقصد اال  :االعتدال -3

ـورية وعـدم ... حسب حالة العميل وحسب هدف الدراسة وهنا يجـب االهـتامم باملعلومـات الرض

 .بعضها ويف نفس الوقت عدم الرتكيز عىل املعلومات الفرعية

 .مع تجنب املصطلحات الفنية املعقدةوهذا مهم خاصة مع كرثة املعلومات،  :االهتامم بالتسجيل -4

 .وينصح بإتباع قانون أو مبدأ اقتصاد الجهد، أي إتباع اقرص الطرق عمال لبلوغ الهدف :االقتصاد -5
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  :ملاذا تشمل دراسة الحالة

وتشمل كل املعلومـات والعوامـل والخـربات التـي . توفر دراسة الحالة فكرة عامة شاملة عن الحالة

مبعنى أخر تشتمل عىل املعلومات الهامـة الالزمـة لعمليـة اإلرشـاد وعـىل . ي عليةجعلت الحالة عىل ما ه

 .عينات من السلوك يف الحياة اليومية

  :إطار مقرتح لدراسة الحالة
  املعلومات والبيانات العامة* 

  .عن العميل ووالديه وإخوته وأخواته وقرينه وأوالده ومن يعولهم

  :الشخصية

  .واضطراباتها بناؤها وسامتها وأبعادها 

  :الحالة الصحية والجسمية

  .طبيا وعصبيا ومعلومات عن الطول والوزن واملظهر الجسمي والعاهات واألمراض

  :الحالة العقلية املعرفية

وتشــمل الــذكاء والقــدرات واالســتعدادات والتحصــيل والتقــدم ومالحظــات املدرســني واملشــكالت 

  .دراسية واملهنيةالتعليمية واالتجاهات نحو املدرسة والخطط ال

  :النواحي االجتامعية

وتتضمن املعلومـات املتعلقـة باملجـال االجتامعـي وعمليـة التنشـئة االجتامعيـة والخلفيـة األرسيـة 

وخاصة تركيب األرسة والعالقات واالتجاهات والبيئة املنزلية والقيم وامليول والهوايات والجامعـة املرجعيـة 

امة والصـداقات والتفاعـل االجتامعـي والخلفيـة االجتامعيـة االقتصـادية واملركز االجتامعي والشعبية والزع

  .والسلوك الديني واألخالق
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  :النواحي االنفعالية

ـاعات  وتشمل إحالة االنفعالية ومستوى النضج االنفعايل والثقة يف النفس واالتجاه نحو الذات والرص

  .الخ... والصدمات االنفعالية واألزمات

  : املشكلة

وأسبابها وأعراضها وتاريخها ومدى خطورتها واملحاوالت السابقة لهـا ومشـاعر واتجاهـات  تحديدها

  .العميل نحوها والتغريات التي طرأت عليها

  :تطور النمو

  .من حيث معدله ومدى تحقيق مطالب النمو، واضطراباته ومشكالته

  :النواحي العامة

  .يس ومفهومه عن ذاتهمثل حاجات العميل وهدف وأسلوب حياته وحيل دفاعه النف

  :امللخص العام

  .ويشمل خالصة املعلومات الهامة املرتبطة باملشكلة

  :التفسري

. ويجب أن يكون دقيقا وعلميا ومعتدال غري درايس أو كاريكاتريي مع تجنب التصحيحات غـري املدعومـة

  .لويستلزم ذلك دراسة البيئة املادية واالجتامعية والثقافية التي يعيش فيها العمي

  :التشخيص

  .ويحدد فرص التشخيص افرتاض التشخيص للتأكيد أو الرفض

  :التوصيات

وتشمل االقرتاحات الخاصة بطريقة العالج العاجل واألجل، وقد تسمى الحاجة إىل معلومات أخـرى 

  .الخ... بوسائل معينة أو اإلحالة إىل اختصايص معني

  :املتابعة

  .مات دراسة الحالةوهذه رضورية لتقدير مدى اإلفادة من معلو 
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  :مميزات دراسة الحالة

  -:تتميز دراسة الحالة مبا ييل

 تعطي أوضح واشمل صورة للشخصية باعتبارها وسائل جمع املعلومات.  

 تيرس فهم وتشخيص وعالج الحالة عىل ساس دقيق عري مترس مبني عىل دراسة وبحث. 

  ن حالته تدرس دراسة مفصلةتساعد العميل عىل فهم نفسه بصورة أوضح وترضيه حني يلمس أ. 

 ذلك عندما يحتاج فهم الحارض يف ضوء املايض ومن ثم ميكن إلقاء نظرة تنبؤيـة عـىل . تفيد يف التنبؤ

 .املستقبل

  لها فائدة كلينيكية خاصة ألنه يحدث خاللها نـوع مـن التنفـيس التظهـري االنفعـايل وإعـادة تنظـيم

 .ديد للمشكلةالخربات واألفكار واملشاعر وتكوين استبصار ج

 تستخدم ألغراض البحث العلمي واألغراض التعليمية يف إعداد وتدريب املرشدين النفسيني. 

 :عيوب دراسة الحالة

 -:يؤخذ عىل دراسة الحالة املآخذ أهمها ما ييل

  تستغرق وقتا طويال مام قد يؤخر تقديم املسـاعدة يف موعـدها املناسـب خاصـة يف الحـاالت التـي

 .الوقت عامال فعااليكون فيها عنرص 

  إذا مل يحـدث تجميــع وتنظــيم وتلخــيص مــا هــي املعلومــات فإنهــا تصــبح عبــارة عــن حشــد مــن

 ).1999الداهري صالح . (املعلومات غامض عديم املعنى يضلل أكرث مام يهدى
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  دليل دراسة الحالة يف اإلرشاد النفيس 

  والصحة النفسية
  

  تعليامت للمرشد النفيس 
ارة عن الخطوط الرئيسة والفقرات املحددة لعملية فحص ودراسـة حالـة العميـل، يف هذا الدليل عب

.  حسب سـن وجـنس وثقافـة وحالـة العميـل –بترصف  –مرونة، ليسرتشد به الفاحص يف جمع املعلومات 
ويقصد باملرونة والترصف مثالً الكالم بالعامية أو إضافة بعض الرشح واإليضـاح املخترصـ، أو حـذف بعـض 

رات التــي تنطبــق فقــط عــىل الجــنس اآلخــر، أو عــىل املتــزوج بالنســبة لألعــزب واألعــزب بالنســبة الفقــ
  . الخ ....للمتزوج

  تقدير السامت والقدرات واالستعدادات 
ويف حالة استخدام االختبارات توضع الدرجات .  يكون عىل أساس درجة وجودها أو عدم وجودها

ويجد الفاحص ثالث إشارات .  ع التقدير عىل أساس مقياس ثاليثويف حالة التقدير العام يوض.  والنتائج
ويرسم دائرة حول اإلشارة املناسبة لتدل عىل درجة وجود السمة أو القدرة . +)  - ( أمام بعض الفقرات هي

   -:ومعنى هذه اإلشارات عىل سبيل املثال ال الحرص كام ييل .  أو االستعداد
  . ضعيف، قليل، نادراً   =     -

  . جيد، كثري، غالباً   =   + 
  . متوسط، بني بني، أحياناً   =   .  

  

  تحديد األسباب واألعراض
بالبنط العادي، ويرسم دائرة (  )  يجد الفاحص عدداً من األسباب أو األعراض بني قوَّتني هكذا 

  . حول السبب أو العرض املوجود حسب الحالة
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  : مالحظـــــات
 هيقوم كل اخصايئ بالفحص حسب تخصص. 

  بالبنط الصغري موضوعة لتيرس عمل الفاحص فقط وال  [   ]املعلومات املوجودة بني قوسني هكذا
 .توضع عليها عالمات

 الكلمة التي تحتها خط مقطع هي كلمة تتكرر كلام ترى رشطة صغرية بعدها .  
  

  البيانات العامةالبيانات العامة  ––أوالً أوالً 
  : : رقم الحالة رقم الحالة     : : اسم العيادة اسم العيادة 

  ::املسرتشداملسرتشد)   )   11((

  ..............................................................................................................................:  ]إن وجد[اسم الشهرة   .........................................................................................................................:  ]ثالثيا[االسم 

  ............................................................................................................:  الديانة  ...................................................................................................................: تاريخ اليوم  ) ذكر،أنثى: (الجنس

  ...........................................................................................:   محل امليالد  .....................................................................................:   العمر  .................................................................:  تاريخ امليالد

  .......................................................................................................................:  تاملؤق  .............................................................................................................................................................:  عنوان السكن الدائم

  .........................................................................................................................: املؤقت  .....................................................................................................................................................................................:  الهاتف الدائم

  .........................................................................................................................................: العنوان  ............................................................................................................املدرسة أو الكلية : إذا كان طالباً 

  .............................................................................................................................: الصف الدرايس  .............................................................................................................: الهاتف  

  ............................................................................................................................: العنوان  ..............................................................................آخر مدرسة أو كلية كان بها :  الباً إذا مل يكن ط

  ..............................................................................................................................................................................: مستوى درايس أكملهأعىل   

  .....................................................................................................: الهاتف  .....................................................................................: عنوان العمل  ..............................................................................................: املهنة

  ................................................: إناث ..........................................   :ذكور  .............................: عدد األوالد  )اعزب، متزوج، مطلق، أرمل: (الة االجتامعيةالح

      .............................................................................................................: الجنسية 

  ::األباألب)   )   22((

  ..............................................................................................:  ) نعم ، ال : (هل هو عىل قيد الحياة   ...........................................................................................................................................:  االسم

  ................................................................................................................................................................  :سبب الوفاة  ...............................................................................................................................:   تاريخ الوفاة

  ........................................................................................................................:   املهنة  ......................................................................................................................................................:  ]بالسنة[العمر 

  ).............................................................................................................................................................أمي، يقرأ ويكتب، شهادة : (املستوى التعليمي

  .........................................................................................................................: املؤقت  .....................................................................................................................................................................................:  الهاتف الدائم

  .....................................................................................: الجنسية  ..............................................................................................: الهاتف  ..........................................................................................................العنوان 
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  ::األماألم)   )   33((

  ..............................................................................................) :  نعم ، ال : (هل هي عىل قيد الحياة   ...........................................................................................................................................:  االسم

  .................................................................................................................................................................:  سبب الوفاة  ...............................................................................................................................:   تاريخ الوفاة

  ..........................................................................................   :  ]إن وجد[ املهنة  ......................................................................................................................................................:  ]بالسنة[العمر 

  ....................................................................................................: الجنسية          ).................................................................................................كتب، شهادة تو  تقرأ، ةأمي: (املستوى التعليمي

  ::ويل األمرويل األمر)   )   44((

  ................................................................................................................................:  ]بالسنة[العمر   ...........................................................................................................................................:  االسم

  )..............................................................أمي، يقرأ ويكتب، شهادة: (املستوى التعليمي   .....................................................................................................................................................  :املهنة

  ..........................................................................................     : الهاتف  ......................................................................................................................................................  :العنوان

  .................................................................................................................................: ابةالقر  

  ]]بالرتتيب حسب امليالد، ومن بينهم العميلبالرتتيب حسب امليالد، ومن بينهم العميل  [[: : األخوة واألخواتاألخوة واألخوات)  )  55((

  املدرسة أو املهنة  العمر  االسم
املستوى 
  التعليمي

 مالحظات
شقيق غري شقيق، يعيش باملنزل، [ 

 ]يعيش بعيداً 

…………………………………  …………………  …………………………………  ………………… …………………………………  

…………………………………  ………………… …………………………………  ………………… …………………………………  

…………………………………  ………………… …………………………………  ………………… …………………………………  

…………………………………  ………………… …………………………………  ………………… …………………………………  

…………………………………  ………………… …………………………………  ………………… …………………………………  

…………………………………  ………………… …………………………………  ………………… …………………………………  

      

  ::الزوج أو الزوجةالزوج أو الزوجة)   )   66((

  ................................................................................................................................:  ]بالسنة[العمر   ...........................................................................................................................................:  االسم

  )..............................................................أمي، يقرأ ويكتب، شهادة: (املستوى التعليمي   .....................................................................................................................................................:  املهنة
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  ]]حسب امليالدحسب امليالدبالرتتيب بالرتتيب [[: : األوالداألوالد)   )   77((

  املدرسة أو املهنة  العمر  االسم
 املستوى التعليمي

  

…………………………………  ……………………  …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

      

  ]]غري الزوج أو الزوجة واألوالدغري الزوج أو الزوجة واألوالد[[: : األفراد الذين يعولهماألفراد الذين يعولهم)   )   88((

  املدرسة أو املهنة  العمر  االسم
 املستوى التعليمي

  

…………………………………  ……………………  …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

      

  األقارب واآلخرون الذين يعيشون مع األرسة األقارب واآلخرون الذين يعيشون مع األرسة )   )   99((

  املدرسة أو املهنة  العمر  االسم
 املستوى التعليمي

  

…………………………………  ……………………  …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  
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  ::اآلخرون الذين ميكن االستعانة بهم اآلخرون الذين ميكن االستعانة بهم )   )   1010((

  املدرسة أو املهنة  العمر  االسم
 املستوى التعليمي

  

…………………………………  ……………………  …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………………………  …………………………………  

      

  : : محيل الحالة أو جهة اإلحالة محيل الحالة أو جهة اإلحالة )   )   1111((

  ................................................................................................................................:   العنوان  ...........................................................................................................................................:  االسم

......................................................................................................................................................................................... ............................................................: سبب اإلحالة

.......................................................................................................................................................................................................................................................... .............................  .................................................................................................  
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  املشكلة أو املرض الحايلاملشكلة أو املرض الحايل  ––ثانياًثانياً 
  ::تحديد املشكلة أو املرض الحايلتحديد املشكلة أو املرض الحايل )   )   11((

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان العميل

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان األب أو األم أو ويل األمر

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان الزوج أو الزوجة

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  قريب أو صديقعىل لسان 

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  كام ورد يف خطاب اإلحالة

  ::أسباب املشكلة أو املرض الحايلأسباب املشكلة أو املرض الحايل )   )   22((

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان العميل

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان األب أو األم أو ويل األمر

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان الزوج أو الزوجة

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان قريب أو صديق

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  كام ورد يف خطاب اإلحالة

  ::أعراض املشكلة أو املرض الحايل أعراض املشكلة أو املرض الحايل )   )   33((

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان العميل

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان األب أو األم أو ويل األمر

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان الزوج أو الزوجة

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  عىل لسان قريب أو صديق

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  كام ورد يف خطاب اإلحالة

  ::تاريخ املشكلة أو املرض الحايلتاريخ املشكلة أو املرض الحايل )   )   44((

  ...................................................................................................................................................................................................................................................:  تاريخ ظهور املشكلة أو املرض الحايل ألول مرة

  ...............................................................................................................................................................................................................................:  األوقات التي يقل فيها ظهور املشكلة أو املرض الحايل

  ::الجهود العالجية السابقة الجهود العالجية السابقة )   )   55((

  ............................................................... :الهاتف  ........................................................................................  :العنوان  ........................................................................................................ : اسم املعالج

  ..................................................................................................................:  محاوالت عالجية أخرى  ................................................................................................................................................:  جهود ذاتية

  ::التغريات التي طرأت عىل الحالة التغريات التي طرأت عىل الحالة )   )   66((

  )نتيجة العالج،  تلقايئ مع مرور الوقت:  (سبب التغري)                                         إىل أحسن،  كام هي،  إىل أسوأ: (اتجاه التغري 

  ::املشكالت أو األمراض األخرى املشكالت أو األمراض األخرى )   )   77((

  ...........................................................................................................................................................:  اجتامعية  ............................................................................................................................................................:  نفسية

  ......................................................................................................................................................................:  طبية  .............................................................................................................................................................:  تربوية
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  الفحص النفيسالفحص النفيس  ––ثالثاًثالثاً 

  ::آخر فحص نفيسآخر فحص نفيس)   )   11((

  .......................................................................................................................................................................  اسم األخصايئ  .........................................................................................................................:  تاريخه

  ) نعم، ال: (هل ميكن سؤاله عن الحالة  ...........................................................: الهاتف  .....................................................................................................................................................:  ه عنوان

  ::األمراض النفسية السابقةاألمراض النفسية السابقة)   )   22((

 ئجالنتا  العيادة أو املعالج  املدة  العمر  املرض

…………………………………  ……………………  …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………… …………………… …………………………………  

      
  

  ::األمراض النفسية يف األرسةاألمراض النفسية يف األرسة)   )   33((

 ائجالنت  العيادة أو املعالج  املرض  العمر  االسم

…………………………………  …………………  …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  ………………… …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  ………………… …………………… …………………… …………………………………  

      
  

  ::الذكـــــــــــــــــــــاءالذكـــــــــــــــــــــاء)   )   44((

 ة الذكاءمتوسط نسب  نسبة الذكاء  االختبار أو املقياس

…………………………………  ………………………………………………… ………………………………………………… 

…………………………………  ………………………………………………… ………………………………………………… 

…………………………………  ………………………………………………… ………………………………………………… 

    
  

  ::القدرات العقليةالقدرات العقلية)   )   55((

 النتائج االختبار أو القياس  القدرة

 ……………………………………………………………………………………………………  القدرة اللفظية
 ……………………………………………………………………………………………………  القدرة العددية

 ……………………………………………………………………………………………………  القدرة امليكانيكية
 …………………………………………………………………………………………………… القدرة املكانية
 ……………………………………………………………………………………………………  القدرة الفنية

 ……………………………………………………………………………………………………  القدرة املوسيقية
 ……………………………………………………………………………………………………  املهارة اليدوية
 ……………………………………………………………………………………………………   ………………………قدرات أخرى  

………………………………………  ………………………………………………… ………………………………………………… 



  أساسيات علم النفس الرتبوي ونظريات التعلم

265 
  

    
  

  ::الشخصيةالشخصية)   )   66((

 متوسط نسبة الذكاء  االختبار أو املقياس

…………………………………………………………  …………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

   
  ::اضطرابات الشخصيةاضطرابات الشخصية)   )   77((

، عصابية، ذهانية، تطرف، صالبة،تسلطية، عدوانية، ضعف عقيل، عدم ثبات انفعايل، محافظة، انطواء( :اضطرابات سامت الشخصية  -أ 

 ). خضوع، ضعف األنا األعىل، حرص، خجل، نقد الذات، شعور باإلثم، تواكل، ضعف التوتر الدافعي، سذاجة

 :اضطرابات الشخصية العامة  -ب 

 كذب، رسقة، تخريب، إشعال نار، قتل، محاوالت انتحار سلوك مضاد للمجتمع، ترشد، هروب، تسول،: (شخصية سيكوباتية . (

 كحول  –مخدرات  –منشطات  –عقاقري : (إدمان . ( 

 جامع محارم، لواط أطفال، جنسية مثلية، اعتداء، اغتصاب، بغاء، قيادة للزنا، حمل سفاح، حك، تطلع، : (انحرافات جنسية

 ) . ية، فمية، رشجيةاستعراض، عرى، كتابة فاحشة، سادية، ماسوكية، حيوان

 رشاهة، عدم ضبط النفس، إباحية، استسالم، فتيشية، شبق رسوم وصور، كتابة شبقية، ارتداء : (اضطراب السلوك الجنيس

مغاير، نرجسية، عادة رسية، شبق نفيس تخييل، ازدواجية، تخنت، تثبيت، نعوظ، سلبية، ضعف، برود، نفور، ضعف 

 ). اف جنيسانتعاظ، تقلص مهبيل، عرس جامع، خو 

منفصمة، مزدوجة، هذائية، نوابية، رصعية، سلبية، مشكلة، منحرفة، قارصة، مختلة، مهتزة، اكتئابية، قهرية،  (: شخصية  –أخرى   -ج 

  ) متفككة، متصدعة
  

  ::الصحة النفسية والتوافق النفيس الصحة النفسية والتوافق النفيس )   )   88((

 ملخص النتائج  االختبار أو املقياس

…………………………………………………………  …………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ::األسباب النفسية للمشكلة أو املرضاألسباب النفسية للمشكلة أو املرض)   )   99((

 اضطراب النمـــــــــو - 1

 ) .اءه، غري مرغوب فيه، محاوالت إجهاضغري طبيعي، توتر وقلق أثناءه، اضطراب صحة األم أثناءه، تسمم أثناءه، عدوى أثن( :الحمل  -أ 

عرسة أو باستخدام آالت، قيرصية، إصابة أثناءها، وليد غري مرغوب فيه، تفضيل طفل من الجنس اآلخر، رفض الوليد، :    (الوالدة  -ب 
 ) . تشوهات والدية

 ) . صناعية، جهل األم بأساليبها، فطام مبكر، فطام مفاجيء، فطام عنيف(:  الرضاعة  -ج 
رفع الرأس، الجلوس منفرداً، الحبو، الوقوف، امليش، التسنني، الكالم، ضبط التبول، ضبط التربز، نظافة الجسم، : تأخر سن: (الطفولة  - د 

موت والد أو أخ، حادث، عملية جراحية، : بداية االستطالع واألسئلة، التمييز بني الصواب والخطأ، خربات نفسية صادمة مثل
 ). إحباط، حرمان، ذكريات أليمة، خربات جنسية صادمة، إعداد غري كاف للمراهقة مرض شديد، انفصال عن الوالدين،

بلوغ مبكر وشعور بخجل وذنب، بلوغ متأخر وشعور بعجز، تأثر نضج نفيس وجنيس، سوء تربية جنسية، (: البلوغ الجنيس واملراهقة  -ه 
عدم فهم الدافع الجنيس، عدم االتجاه عاطفياً معلومات خاطئة، صدمة بلغ، انزعاج وقلق ومخاوف، اتجاه خاطيء نحو الجنس، 

نحو الجنس اآلخر، خربات جنسية مؤملة، عدم توازن يف منو الشخصية جسمياً وعقلياً واجتامعياً وانفعالياً، إعداد غري كاف ملرحلة 
 ). الرشد

إشباع نفيس، نقص أمن، نقص  عنوسة وتأخر زواج، كرة زواج، خواف زواج، هوس زواج، حرمان جنيس رغم الزواج، نقص: (الزواج  - و 
 ). حب، عقم، انفصال، طالق، ترمل

 ) . نقص قوى جنسية، تدهور جسمي وعقيل، إحباط، قلق، اكتئاب، شعور بنقص، شعور بعدم األهمية، محاولة انتحار: (سن القعود  -ز 
لعليا، ضعف حركة، شعور فقدان دقة الحواس، ضعف جسمي ونقص حيوية، تصلب رشايني املخ، تدهور وظائف املخ ا: (الشيخوخة  -ح 

بالحرمان، شعور بالنقص، شعور بقرب النهاية، تدهور نفيس، ملل، سوء توافق مع الجديد، مشكالت تقاعد، عجز واعتامد عىل 
  ). اآلخرين، شعور بعدم النفع، شعور بفراغ وعزلة

قع،  داخيل، أدوار اجتامعية، ثقايف بني بني الدوافع واملعايري االجتامعية، بني الحاجات الشخصية والوا:  الصـــــــــراع - 2

 ). األجيال،  مع السلطة، بني الرغبة الجنسية وموانع إشباعها

إعاقة رغبات، خيبة أمل، خسارة مالية، رسوب ، فشل، إحباط جنيس، منو جسمي متأخر، قيود والدية، (:  اإلحباط -3

 ) . شعور بعجز، خربات معوقة،  تدخل اآلخرين

الوالدية لفقدان الولد أو العقم، من حب ورعاية الوالدين، حيوي، نفيس مبكر، بيئي عام، من  من دافع(:  الحرمان -4

  ) . إشباع الحاجات األساسية
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اخفاق الكبت، استحالة اإلعالء، تعويض زائد، إسقاط زائد، تفكيك، (:  اخفاق حيل الدفاع النفيس - 5

 ) . سلبية انسحاب، نكوص، إغراق يف الخيال وأحالم يقظة، إفراط تربير،
موت عزيز، تحطيم أمل، جرح كربياء، حب وتجارب جنسية سيئة، تجارب (:  الخربات السيئة والصادمة - 6

 ) . صادمة، أزمات اقتصادية، مشكالت اجتامعية، خربات شاذة
 مثل نقص املعرفة باملبادئ العلمية األولية،: كام يف امليش والكالم،  عقلياً : جسمياً (:  العادات غري الصحية - 7

مثل ضعف الضمري ونقص تحمل املسؤولية االجتامعية وسوء األخالق والضالل الديني : اجتامعية
مثل اضطراب ردود الفعل االنفعالية ونقص اإلرادة وعدم ضبط :  والسلوك االجتامعي الغبي، انفعالياً 

 ) . النفس والسلوك االنفعايل الغبي
  :  أخرى - 8

 من والقلق، تحرر نفيس وشعور بذنبحب وكراهية، شعور باأل : (تناقض انفعايل . ( 

 منافسة، مطالب تعليم، مطالب مهنية، مطالب زواج، مطالب املدنية املتغرية: (ضغوط نفسية .( 

 بخصوص الحقيقة، والقيم، والعامل الخارجي: (إطار مرجعي خاطيء . (  
  

 ::األعراض النفسية للمشكلة أو املرضاألعراض النفسية للمشكلة أو املرض)   )   1010((

 

:اضطرابات اإلدراك -1

 

 معية، برصية، شمية، ذوقية، ملسية، جنسية، توقعس( :هلوسات ( 

  سمعي، برصي، شمي، ذوقي، مليس: (خداع ( 
 اضطرابات التفكري  - 2

 

 اجرتاري، ذايت، غري واقعي: تفكري: (اضطرابات إنتاج الفكر( 

 طريان أفكار، بطء، ترديد، عرقلة، خلط، إسهاب، تشتت: (اضطرابات سياق الفكر.( 

 عظمة، اضطهاد، مرض، إثم، إشارة، تأثري، : أوهام منظمة، أوهام غري منظمة، توهم: (اضطرابات محتوى الفكر
انعدام، تغري الشخصية، تغري الكون، وسواس، مخاوف، فقر أفكار، ضغط أفكار، انتزاع أفكار، إقحام أفكار، 

 ) . تناقض أفكار، انشغال، سفسطة، رمزية، أفكار قهرية، بالدة فكرية
قلق، اكتئاب، توتر، فزع، ذعر، تبلد، خمول، ال مباالة، تناقض انفعايل، عدم ثبات انفعايل، (:  اضطرابات االنفعال - 3

 ) . انحراف انفعايل، زهو، تجيل، وجد، استثارية، مشاعر ذنب شاذة

 : اضطرابات الحركة  - 4

 زائد، ناقص، غري مستقر، متوتر، متدهور، مضطرب، متكرر: ( نشاط حريك . ( 
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 خلجات، ارتجافات، تخشب، يك، هزع، تقالب، حركات راقصة، تشنج، تقلص عضيل، وهن، شلل، عمه حر : (أخرى

 ) آلية، سلبية، عرس، الزمات

  

 : اضطرابات الذاكرة - 5

 عضوي، نفيس، رجعي، الحق: (فقد الذاكرة . ( 

 تزييف، تأليف، ألفة، جدة: (خطأ ذاكرة . ( 

 لم، نسيان عمل يشء، استخدام كلامت اضطراب حفظ واسرتجاع، فجوات ذاكرة، فلتات لسان، زالت ق: (أخرى

 ) . خاطئة

  ج

 : اضطرابات الكالم  - 6

 جسمه، تأخره، كالم تشنجي، كالم طفيل، لغة جديدة: (عامة . ( 

 لجلجة، عقلة: (الطالقة. ( 

 ثرثرة، قلة كالم، خرس: (كم الكالم . ( 

 بطؤه، رسعته، قلته: (رسيان الكالم . ( 

 صاداةمنطية، اجرتار كالم، م: (تكرار الكالم . ( 

 إبدال تردد، لعثمة: (النطق . ( 

 خنن، غلظته، حدته، شدته، فقدانه، بحة: (الصوت . ( 

 اندفاع، سلبية، امتناع، كالم مع النفس: (أخرى .( 

 اضطرابات الوعي - 7

 )تغيم وعي، اضطراب توجيه، ذهول، هذيان، حالة حاملة، خلط . ( 

 : اضطرابات االنتباه  - 8

 ،انشغال زيادته، قلته، تحوله، سهيان. 

 : االضطرابات العقلية املعرفية  - 9

  ضعف عقيل، خبل . 

 : اضطرابات النوم  - 10

 كرثته، قلته، أرق، تقطعه، اضطرابات نظامه، كالم أثناءه، ميش أثناءه، مخاوف ليلية، أحالم مزعجة، كابوس . 

 : اضطرابات التغذية  - 11

 ل، تقاليع األكل، التقيؤقلة األكل، اإلفراط، البطء، فقط الشهية، الرشه، اإلمساك عن األك. 

 

 : اضطرابات اإلخراج  - 12

 بوال، تربز ال إرادي. 
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:اضطرابات العادات - 13

 مص أصابع، قضم أظافر، الزمات، لعب بأعضاء الجسم. 

 : اضطرابات املظهر العام  - 14

 النمط الجسمي، تعبريات الوجه، حالة املالبس، الشعر، الوضع، الوقفة، املشية، املظهر الخارجي: اضطراب . 

 : أخرى  - 15

 اضطراب التفهم، اضطراب البصرية . 

  
    ]]يطبق اختبار التشخيص النفيس، للمؤلفيطبق اختبار التشخيص النفيس، للمؤلف  [[: : األمراض النفسية األمراض النفسية )   )   1111((

 :ملخص نتائج اختبار التشخيص النفيس  -أ 
 

 ] األمراض التي تزيد درجتها عن حدود العادي مرتبة[  . 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 
 

 :تحديد بعض األمراض  -ب 
 

  حرب، جنيس، عوانس حاد، خوف، تقاعد، اجتامعي، إصابة، حادث، تعويض، ترقب، تعب، مهنة،: عصاب: ]عام[العصاب . 

 بسيط، تفاعيل، الفحص: قلق: (القلق . ( 

 مستمر، دوري: الضعف العصبي . 

 جنس، جامع، زواج، تناسل، أمراض تناسلية، رعد، برق، ماء، أنهار، بحر، مطر، رياح، نجوم، أعامق، ظالم، : خواف: (الخواف

ر، موت، امتحانات، ناس، جموع، رجال، نساء، أطفال، أماكن مرتفعة، أماكن متسعة، أماكن مغلقة، عزلة، عفاريت، دم، نا

شيوخ، غرباء، أجانب، زنوج، مشوهني، قطط، فرئان، كالب، ثعابني، سمك، طيور، حيوانات، حرشات، جراثيم، ديدان، أقذار، 

، مرض، عجز، تشوه، رسطان، مرض قلب، مرض جلد، مرض عصبي، صلع، إصابة، تسمم، عقاقري، فرح، رموز، أصوات، كالم

كتابة، لغات أجنبية، ألوان، روائح، ملس، تذوق، عبور الشارع، سفر، عربات، قطارات، كبارى، مسننات، مكنات، أشياء كبرية، 

 ) . ، عرى، مسؤولية، خجل، أكل، نوم، خواف شامل، خواف الخواف13أشياء صغرية، خرافات، رقم 

 هوس، رصع، عمى، صمم، خرس، شلل، تشنج، : ي مثلتحويلية، مكتسبة، صدمة، اضطراب هستري : هسترييا: (الهسترييا

 ). تقلص، اختالج، رجفة، خوريا، مشية، انهيار، غيبوبة، نهجان، ضعف أعصاب

 وسواس جسمي، وسواس دفع، سلوك وسوايس قهري: (الوسواس والقهر . ( 
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  سجن، عقاقريي، كحويل، عارض، موقفي، خفيف، حاد، مزمن، دوري، وظيفي، عضوي، إصابة، إنهاك: ذهان: ]عام[الذهان ،

 ) . تسممي، شيخوخو، تدهوري

 بسيط، حاد، تفاعيل، انتكايس، باسم، كحويل، ذهويل، جمودي، سن القعود، شيخوخة: اكتئاب : االكتئاب . 

 خفيف، حاد، وقتي، دوري، مزمن، قلقي، هستريي، هذياين، جنيس، جامل، كذب، قتل، انتحار، رسقة، إشعار : هويس: الهوس

ابة، عد، طرب، انرشاح، رقص، خمر، مخدرات، عقاقري، تدين، ثرثرة، هائج، شغل، اغتسال، غنى، عطاء، أنانية، حرية، نار، كت

 . حب أجانب، اغرتاب، حنني إىل الوطن، شك، أكل، تناسق، مظاهر، شيخوخة

  بسيط، مبكر، حريك جمودي، حريك هياجي، هذايئ، كامن، تفاعيل: فصام: الفصام . 

 حاد، كامن، دوري، كحويل، غرية، اضطهاد، عظمة، خيالء، تدين، شيخوخة: هذاء: الهذاء . 
  

    أخـــــــــــــــــرىأخـــــــــــــــــرى)   )   1212((

 : اضطرابات السلوك الظاهر  -أ 

 شاذ، غريب، انسحايب، انفعايل، منطي، تعوييض: سلوك . 

 : سوء التوافق  -ب 

 شخيص، أرسي، اجتامعي، تربوي، مهني، انفعايل، مع الواقع: سوء توافق 

 : وم الذات السالبمفه  - ج 

 نقص تطابق بني مفهوم الذات الواقعي واملثايل، نقص تقدير الذات، اضطراب مفهوم الجسم . 

 : مفهوم الذات الخاص  - د 

 ]يطبق اختبار مفهوم الذات الخاص، للمؤلف[ . 

  النتائجالنتائج  املعلوماتاملعلومات

  ............................................................................................................................................................................ املحتويات ذات الوزن الكلينييك

 ...........................................................................................................................................................................  املشكلة الرئيسة

 ............................................................................................................................................................................ املشكالت الخاصة

 .............................................................................................................................................................................  ف الذاتتغلي

 .............................................................................................................................................................................. املقاومـــــــــــة
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  البحث االجتامعيالبحث االجتامعي  ––رابعاًرابعاً 

  ::بحث اجتامعيبحث اجتامعيآخر آخر )   )   11((

  .......................................................................................................................................................................اسم األخصايئ    .........................................................................................................................:  تاريخه

  ) نعم، ال: (هل ميكن سؤاله عن الحالة  ...........................................................: الهاتف  .....................................................................................................................................................:  عنوانه 

  ::كالت االجتامعية السابقةكالت االجتامعية السابقةاملشاملش)   )   22((

 النتائج  األخصايئ املدة العمر  املشكلة

…………………………………  ……………………  …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………… …………………… …………………………………  

      
  

  ::االجتامعية يف األرسةاالجتامعية يف األرسةاملشكالت املشكالت )   )   33((

  النتائج  األخصايئ املدة املشكلة العمر  االسم

…………………………………  …………………  …………………… 
……………… …………………… …………………… 

…………………………………  ………………… …………………… 
……………… …………………… …………………… 

…………………………………  ………………… …………………… 
……………… …………………… …………………… 

      
 

        

  ::األســـــــــــرةاألســـــــــــرة  )  )  44((

  األباألب    --أأ

 . + )-(اتجاهه نحو العميل. + )-: (صحته العامة. + )  - : ( توفقه النفيس

  .. + )  - : ( مركزه االجتامعي . + )  -: ( عالقته بالعميل. + )  -: ( هاتجاه العميل نحو 

  ..........................................عدد مرات الزواج وتاريخه ..................  ........................................العمر عند الزواج أول مرة 

  ........................................عدد مرات الطالق وتاريخه .....................................................  عدد مرات االنفصال وتاريخه

: ميوله.......  :  ..........................................................................................................................ة الزوجة تاريخ وفا) نعم،ال: (أرمل

..................................................................................................................................................................................  

  األماألم    --بب

  . + )  -( اتجاهها نحو العميل . + )  -: ( صحتها العامة. + )  -: ( توافقها النفيس

  . + ) . -: ( مركزها االجتامعي . + )  -: ( عالقة العميل بها. + )  -: ( اتجاه العميل نحوها

  ..........................................عدد مرات الزواج وتاريخه ..........................................................  عند الزواج أول مرة  العمر

  ........................................عدد مرات الطالق وتاريخه .....................................................  عدد مرات االنفصال وتاريخه

  ) نعم، ال : (أرملة  .......................عدد مرات امليالد امليت  ........................عدد مرات اإلجهاض  ..................... عدد مرات الحمل
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 . + ). + ) --((العالقة بني الوالدين العالقة بني الوالدين     --جج
عدم تكافؤ اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتامعياً أو فكرياً أو دينياً، عدم توافق جنيس، عالقات خارج  مضطربة، زواج غري سعيد، خالفات،(مشكالتها 

  ) . الزواج، مشكالت تنظيم نسل، تدخل أهل، شجار، انفصال، طالق، عدم اهتامم باألرسة

  . + ). + )  --((العالقة بني العميل والوالدين العالقة بني العميل والوالدين     --دد
الية وارتفاع مستوى الطموح، أم عاملة ال تعتني بالعميل، عدم رغبة الوالدين يف العميل، اتجاه مضطربة، الوالدان منوذج يسء، مث: (مشكالتها

سالب نجو جنسه، رفض وإهامل ونقص رعاية، حامية زائدة، تدليل، تسلط، شدة تعلق بالوالدين واالعتامد عليهام، عدم ثبات معاملة 
الخلقي، نظم جامدة، قيود شديدة، عزلة، عقاب، أخطاء تربية جنسية، ارتباط العميل، مشكالت نظام وتضارب نظم، مغاالة يف املستوى 

  ) . انفعايل بالوالد من الجنس اآلخر، مشاهدة أو مالحظة مواقف جنسية بني الوالدين، مترد، معارضة، خضوع، كراهية

 ]]بالرتتيب حسب امليالد، ومركز العميل بينهمبالرتتيب حسب امليالد، ومركز العميل بينهم[[: : اإلخوة واألخوات اإلخوة واألخوات     --هـهـ
   

  ـــــــــــــــــماالســـــــــ
 اتجاهه نحو العميل

))--  ( + .( + .  
 اتجاه العميل نحوه

))--  ( + .( + .  
  عالقته بالعميل

))--  ( + .( + .  
  توافقه النفيس

))--  ( + .( + .  

.................................................. ........................... ...................................................... ........................... 

.................................................. ................................................................................. ........................... 

.................................................. ................................................................................. ........................... 

..................................................  ........................... ........................... ........................... ........................... 

.................................................. ................................................................................. ........................... 

.................................................. ................................................................................. ........................... 

.................................................. ................................................................................. ........................... 
        

  

  . + ). + )  --((العالقة بني العميل واألخوة واألخوات العالقة بني العميل واألخوة واألخوات     --وو
  ) . ميالد طفل جديد وتحول االنتباه نحوه، غرية، تفرقة يف املعاملة، تنافسمضطربة، (مشكالتها 

 ]]إن وجدتإن وجدت[[زوجة أب زوجة أب     --زز
  .........................................................املهنة .......     ..........................العمر .........................................................     االسم 

  .............................................................................العنوان ..................) أمي، يقرأ ويكتب، شهادة : (املستوى التعليمي 
  . + ) -( عالقته بالعميل . + )  -: ( توافقه النفيس..................................... الجنسية ........... .......................الهاتف 

  . + ) .  -: ( اتجاه العميل نحوه. + )  - (اتجاهه نحو العميل 
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 ]]الزوجة أو الزوجةالزوجة أو الزوجة[[القرين القرين     --طط
  . + ) -( الصحة العامة . + )  -: ( التوافق النفيس.................................  العمر ...........................................  االسم 

  . + ) .  -( عالقته بالعميل . + )          - : ( اتجاه العميل نحوه. + )          - (اتجاهه نحو العميل 
  . + )  -: ( التوافق معه

  .........................طول فرتة الخطوبة ....................................  واجطول فرتة املعرفة قبل الز . +)  -(مركزه االجتامعي 
  ............................................................ميوله .............................. تاريخ الزواج .................................... العمر عند الزواج  

  

  

  . + ). + )  --((  ]]الزوج أو الزوجةالزوج أو الزوجة[[العالقة بني العميل القرين العالقة بني العميل القرين     --يي
مضطربة، زواج غري سعيد، خالفات، عدم تكافؤ اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتامعياً أو فكرياً أو دينياً، عدم توافق جنيس، مشكالت (مشكالتها 

  ) . نقص اهتامم باألرسة جنسية، عالقات خارج الزواج، مشكالت تنظيم نسل، تدخل أهل، شجار، انفصال، طالق،
  

  

 األوالداألوالد    --ــكك
   

  االســــــــــــــــــــــــــم
 اتجاهه نحو العميل

))--  ( + .( + .  
 اتجاه العميل نحوه

))--  ( + .( + .  
  عالقته بالعميل

))--  ( + .( + .  
  توافقه الشخيص

))--  ( + .( + .  

.................................................. ........................... ...................................................... ........................... 

.................................................. ................................................................................. ........................... 
.................................................. ................................................................................. ........................... 

.................................................. ................................................................................. ........................... 

..................................................  ........................... ........................... ........................... ........................... 
.................................................. ................................................................................. ........................... 

.................................................. ................................................................................. ........................... 
        

  

  . + ). + )  --((العالقة بني العميل واألوالد العالقة بني العميل واألوالد     --لل
  )مضطربة، رفض، إهامل، كراهية: (مشكالتها 
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األقارب واآلخرون الذين يعيشون مع األرسةاألقارب واآلخرون الذين يعيشون مع األرسة    --مـمـ
   

  القرابة  االســــــــــــــــــــــــــم
 اتجاهه نحو العميل

))--  ( + .( + .  

  العميل نحوهاتجاه

))--  ( + .( + .  

  عالقته بالعميل

))--  ( + .( + .  

  توافقه الشخيص

))--  ( + .( + .  

.................................................  ..................... ..................... ..................... ..................... ........................... 

.................................................  ..................... .......................................... ..................... ........................... 

.................................................  ..................... .......................................... ..................... ........................... 

.................................................  ..................... .......................................... ..................... ........................... 

.................................................  ..................... .......................................... ..................... ........................... 

.................................................  ..................... ..................... ..................... ..................... ........................... 

.................................................  ..................... .......................................... ..................... ........................... 

       
  
  

  . + ). + )  --((قارب واآلخرون الذين يعيشون مع األرسة قارب واآلخرون الذين يعيشون مع األرسة العالقة بني العميل واأل العالقة بني العميل واأل     --نن

  )، عدوانمضطربة، كراهية: (مشكالتها 

  . + ). + )  --((أسباب االضطراب يف األرسة أسباب االضطراب يف األرسة     --سس

والدان عصابيان، تغري يف تجمع األرسة، مستوى اجتامعي اقتصادي منخفض، انحراف معايري األرسة، عدم استقرارها وزيادة حركتها وراء ( 

منزلية شاقة، اعتامد زائد عىل الغري، عدوان، اسم ال يقبله، أسامء غري مقبولة يلقبه بها أهله، لغة غري سليمة، جو أرسي غري الرزق، أعامل 

  ) . مالئم، زيادة محرمات وممنوعات

 . + ). + )  --((الوضع االقتصادي العام لألرسة  الوضع االقتصادي العام لألرسة      --عع
   

  . + ). + )  --((  توافقه الشخيص  الدخل الشهري

    جنيه      مليم                    

  املسكن  ...................................................... مرتبات وأجور  ......................................................

  املأكل  ......................................................  معاشات  ......................................................

  امللبس  ......................................................  عقارات  ......................................................

  لتعليما  ...................................................... أطيان  ......................................................

  املواصالت  ...................................................... مساعدات  ......................................................

  مصاريف عامة ونرثيات  ...................................................... مصادر أخرى  ......................................................
        

 الجملة  الجملة  
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 :: املشكالت االقتصادية يف األرشةاملشكالت االقتصادية يف األرشة     --فف

  ) . سوء أحوال اقتصادية، هزات وكوارث اقتصادية، عدم رضا بالحالة االقتصادية، صعوبة الحصول عىل رضوريات الحياة( 

  . + ). + )  --((الســــــــــــــــــــــــــــــــكن  الســــــــــــــــــــــــــــــــكن      --صص

  ....................................عدد األفراد يف الحجرة ..................................... عدد الحجرات ) قة، مشرتكخاص، ش( نوعه 

  . + )  -: ( حالة السكن......................................................... مكان نوم العميل ) نعم،ال: (هل للعميل حجرة خاصة 

  . + )  -: ( لصحية يف السكن الرشوط ا

  مشكالت عامة يف األرسة مشكالت عامة يف األرسة     --قق

: أخرى): غري رشعي، انتحار، عاهة، إدمان، إجرام، أمراض تناسلية: يوجد من لديه إحدى هذه الحاالت(

  ........................................................................: .......من هو ............................................................................................. 

  ) . محافظة، عادية، متحررة:  (:  (االتجاه العام لألرسة االتجاه العام لألرسة     --رر
  

  ::املدرسةاملدرسة)   )   55((

  : : البداية البداية .  .  أأ

  .......................................................................................................................العمر عند بدء دخول املدرسة    .....................................................................................: تاريخ بدء دخول املدرسة

أي الصفوف الدراسية . +)  -(الفعل عند بدء دخول املدرسة رد ...  ............................................................................................أول مدرسة دخلها)روضة، ابتدايئ:  (مستوى بدء املدرسة 

  ..................................................................سبب اإلعادة .............................................. أعادها 

  : : ملدارس والكلية التي درس بها ملدارس والكلية التي درس بها اا    --بب

اسم املدرسة أو   املرحلة

  الكلية

السنوات التي 

  قضاها بها

امليل العام نحوها     

 )-  ( + .  

امليل العام نحو

 -( املواد الدراسية 

 ( + .  

 -( التوافق الدرايس العام 

( + .  

  املواظبة

  )-  ( + .  

( مستوى التحصيل      

( +  

 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................  ابتدايئ

 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................  اعدادي

 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................  ثانوي

 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................  عايل
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املواد التي درسها أو يدرسها حديثاًاملواد التي درسها أو يدرسها حديثاً     --ــجج
   

مواد 
  محبوبة

  التقدير  اد صعبةمو   التقدير  مواد سهلة  التقدير  مواد غري محبوبة  التقدير

  ابتدايئ
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

  اعدادي
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

  ثانوي
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

  عايل
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

           
 
 العالقة بني العميل وبني مدرسيه وأساتذتهالعالقة بني العميل وبني مدرسيه وأساتذته    --دد

  . + ) . -( عايل )   . + -( ثانوي . + )   -( إعدادي . + ) - : ( ابتدايئ 

  العالقة بني العميل وبني زمالئهالعالقة بني العميل وبني زمالئه    --هـهـ

  . + ) . -( عايل . + )   -( ثانوي . + )   -( إعدادي . + ) - : ( ابتدايئ 

  التعاون بني األرسة وبني املدرسةالتعاون بني األرسة وبني املدرسة    --وو

  . + ) . -( عايل . + )   -( ثانوي . + )   -( إعدادي . + ) - : ( ابتدايئ 

  املدرسةاملدرسة  أسباب االضطراب يفأسباب االضطراب يف    --زز

ضغوط الجامعة الجديدة، إخفاق املدرسة يف تحقيق منو الشخصية، تهديد وعنف، نقد وتوبيخ، زيادة مستوى التحصيل عن مستوى ( 

صعوبات تعلم، تأخر درايس، اضطراب عالقة مع الزمالء، اضطراب عالقة مع نقص استعداد درايس، صعوبات تعلم، تأخر درايس، قدراته، 

  ) . األساتذة

  : : املشكالت السلوكية يف املدرسة املشكالت السلوكية يف املدرسة     --حح

  ...................................................................) . غياب، هروب، كسل، عدوان، انطواء، ضيق اهتاممات، أخرى ( 

  ...................................................................املواقف التي تظهر فيها ...................................................... بداية ظهورها 

  املواقف الشاذة يف املدرسةاملواقف الشاذة يف املدرسة    --طط

  ............................................................................أثناء اللعب ............................................................................ يف الفصل 

  .......................................................................أثناء الرحالت ......................................................................... أثناء األكل

  .......................................................................................................................................................كيف يستجيب للفشل 

  مالحظات أخرى يف املدرسةمالحظات أخرى يف املدرسة    --يي

  ) ثقايف، اجتامعي، فني، ريايض[الهوايات وأنواع النشاط األخرى خارج املنهج 

  ..........................................................................................إعدادي.................  .......................................................ابتدايئ

  ...............................................................................................عايل ........................................................................  ثانوي 

  

  

  

  

  

  

  

  



  أساسيات علم النفس الرتبوي ونظريات التعلم

277 
  

 املواهب واملهارات الخاصةاملواهب واملهارات الخاصة    --كك

  ..........................................................................................إعدادي........................................................................  ابتدايئ

  ...............................................................................................عايل ......................................................................  ..ثانوي 

  ...................................................ق االجتامعي وجوائزه التفو ........................................................ التفوق العلمي وجوائزه

  ........................................................التفوق الريايض وجوائزه ........................................................ التفوق الفني وجوائزه

  ......................................................................................................................................................كيف يستجيب للنجاح 

  .............................................................................................................................................. الخطط الدراسية للمستقبل 
  

  ::املهنــــــــــــــــــــةاملهنــــــــــــــــــــة)   )   66((

  : : حاليــــــــــــــــــــا حاليــــــــــــــــــــا   ––أ أ 

  .....................................................................الدرجة املالية  ........................................................................  املهنة الحالية 

  ....................................................................تاريخ بدء العمل  ......................................................................  عنوان العمل 

  ...................................................مهن أخرى بعض الوقت .................................. ......................األجر من العمل يف الشهر

الشعور باملسؤولية . + )               -: ( التقدم يف العمل . + )  - : ( الرضــــــــــــــا عن العمل . + )  - : ( االســــــــــــــــتقرار يف العمل 

عدد مرات الغياب يف . + )    -: ( التوافق املهني. + )                     - : ( العالقة بالزمالء . + )  -: ( العالقة بالرؤساء. + )  -: ( العمل يف 

  .................................أسباب الغياب ....................................... الشهر 

  : : املهن السابقة املهن السابقة   ––بب

  جهة العمل  الدرجة  هنةامل
تاريخ بدء

  العمل

السنوات التي قضاها

  يف العمل

عدد مرات الغياب 

  يف الشهر
  سبب الغياب 

سبب تغيري 

  املهنة

............................. ..................... ............................. ..................... ............................. ..................................... ............................. .........................

............................. ..................... ............................. ..................... ............................. ..................................... ............................. .........................

............................. ..................... ............................. ..................... ............................. ..................................... ............................. .........................

............................. ..................... ............................. ..................... ............................. ..................................... ............................. .........................

               

  أسباب االضطراب يف املهنةأسباب االضطراب يف املهنة    --جج

اختيارها بالصدفة، فرضها، عدم مناسبتها للقدرات واالستعدادات وامليول، نقص التدريب املهني، اضطراب العالقة مع الرؤساء، اضطراب ( 

الجهاز العصبي، سوء ظروف العمل، استغالل إيقاف عن العمل،  العالقة مع الزمالء، عدم كفاية األجر، إرهاق يف العمل، عمل يؤثر عىل

  ) . تعطل وبطالة، اضطراب نظام العمل، فوىض، إحباط وعدم تحقيق مطامح

  .......................................................................................................................................: : مالحظات أخرى عىل املهنة مالحظات أخرى عىل املهنة     --دد

  ........................................................................................................................................: :   املستقبليةاملستقبليةالخطط املهنية الخطط املهنية     --هـهـ
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  ::املجتمعاملجتمع)   )   77((

  : : الجرية الجرية   ––أ أ 

  . + ) .  -( التوافق االجتامعي مع الجرية                . + )  -: ( عالقته بالجرية . + )  - : ( العام للجرية املستوى االجتامعي االقتصادي
  : : الرفاق الرفاق   ––ب ب 

: عدد الرفاق واألصدقاء املقربني) أكرب عمراً، أصغر عمراً، من نفس العمر، من نفس الجنس، من الجنس اآلخر: (الرفاق واألصدقاء بصفة عامة
. +  -: ( توافقه االجتامعي مع الرفاق . + )  -: ( عالقته بالرفاق . + )                 -: ( مستواهم االجتامعي االقتصادي) ، مناسب، كثريقليل( 
  . . + )  -: ( العالقات مع الجنس اآلخر . + )  -( اتجاهه نحوهم ) 

  ............................................................................رفاق جانحون ..................... : ................................................رفاق سوء 
    ]]غري األرسة واملدرسة واملهنةغري األرسة واملدرسة واملهنة[[: : الجامعات التي ينتمي إليها الجامعات التي ينتمي إليها   ––ج ج 

  الجامعة
وضعه داخل الجامعة

 ]قيادي، تابع[ 

  توافقه معها 

 ) -  ( + .  

..................................................  ..................................................  ..................................................  
.................................................. .................................................. ..................................................  
.................................................. .................................................. ..................................................  

    
  : : أسباب سوء التوافق يف املجتمع أسباب سوء التوافق يف املجتمع   ––د د 

 J مجتمع مريض يفيض بالحرمان واإلحباط والرصاع وعدم ، مشكالت جامعة مثل أمل وكراهية وحقد، ضعف معايري اجتامعية: ( عام
إشباع الحاجات، تجارب اجتامعية أليمة، انطواء وعزلة، نقص تحمل املسؤولية االجتامعية، عزل الجامعة للفرد، عقاب، خضوع، 

 .  )سيطرة، تصارع أدوار اجتامعية، تنافس شديد، تأثري إعالم خاطيء

 J قلة عددهم، عدم اندماج معهم، صحبة سيئة، عدوان، جناح، مشكالت يتورط فيها معهم: ( الرفاق واألصدقاء . ( 

 J تي ينتمي إليها، تفرقة عنرصيةاتجاهات اجتامعية سالبة، تعصب ضد جامعة األقلية ال: (مشكالت األقليات ( 

 J يال، فروق بني القيم األخالقية املتعلمة والفعلية، فروق بني القيم املثالية تصارع قيم بني الثقافات، تصارع بني األج: تدهور نظام القيم
 ) . وبني الواقع، عدم فهم القيم املناسبة لعمره، عدم احرتام القيم االجتامعية، ضعف أخالق، ضعف ضمري

 J وع الحرب، الحربكوارث اجتامعية، ظروف اجتامعية ضاغطة، كوارث مدنية، احتامل وق: (الكوارث االجتامعية والحرب . ( 
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  : : التوافق االجتامعيالتوافق االجتامعي  ––هـ هـ 

 J  التوافق االجتامعي العام مع املجتمع الخارجي ) :-  ( + . 

 J  املشكالت االجتامعية الرئيسية التي يعاين منها العميل يف املجتمع . 

 J خجول، عدواين، غيور، عنيد، نقاد، شكاء، جانح: ( السامت االجتامعية السالبة للعميل . ( 

  ::النخاع الشويكالنخاع الشويك)   )   88((

ـجي، : انعكاس: االنعكاسات السطحية [:  :  الفحص الفحص   ––أ أ  حدقة العني، القرنية وامللتحمة، الحنىك، البلعوم، الـبطن، معلـق الخصـية، الكفـىل، الرش

الثالثـة  نفضة الفك، ذات الرأسني، نفضة العضـلة العضـدية الكعربيـة، نفضـة العضـلة ذات: البصىل، الكهفى، األخميص، االنعكاسات العميقة

  .  ]البلع ، التبول، اإلخراج، االنتصاب: انعكاس: رؤوس، نفضة الركبة، نفضة الرسغ، االنعكاسات العضوية

  ) . خلل الجذور أو العصب املختص( :  :  اإلصابة اإلصابة   ––ب ب 

  : :   األعصاب النخاعية الشوكيةاألعصاب النخاعية الشوكية)   )   99((

  .  ]عية الشوكية من األمام والخلف لتحديد مستوى حدوث اإلصابةالوخز املوزع يف مناطق الجلد التي تغذيها األعصاب النخا [:  :    الفحصالفحص  ––أ أ 

  .  ]فقد اإلحساس يف املنطقة حسب العصب املصاب [:  :  اإلصابة اإلصابة     ––ب ب 

  : : الجهاز العصبي الذايت الجهاز العصبي الذايت )   )   11((

ن العلـوي،  اسـرتخاء اضطراب النبض، اضطراب ضغط الدم، اتساع حدقة العني، جحوظ العينني، هبوط العينني، انكامش الجفـ [:  :  اإلصابة اإلصابة   ––أ أ 

ق، الجفن العلوي، حمرة الوجه والرقبة والطرف العلوي، عرق الوجه والرقبة والطرف العلوي، امراض األعية الدموية العصبية، خلل إفراز العـر 

  .  ]اضطراب حركة األمعاء
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  الفحص الطبي الفحص الطبي     ––خامساًخامساً 

  ::آخر فحص طبيآخر فحص طبي)   )   11((

  .......................................................................................................................................................................  الطبيباسم   .........................................................................................................................:  تاريخه

  ) نعم، ال: (ميكن سؤاله عن الحالة هل  ...........................................................: الهاتف  .....................................................................................................................................................:  عنوانه 

  ::األمراض الجسمية السابقة األمراض الجسمية السابقة )   )   22((

 النتائج  العيادة أو املعالج  املدة العمر  املرض 

…………………………………  ……………………  …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………… …………………… …………………………………  

      
  

  ::العمليات الجراحية السابقةالعمليات الجراحية السابقة)   )   33((

  النتائج   العيادة أو الجراح  العمر العملية

………………………………………………  ……………………  …………………………………  ……………..................……………………  

………………………………………………  …………………… …………………………………  ………………………..................…………  

………………………………………………  …………………… …………………………………  …………………….................……………  

      
  ::األمراض الجسمية يف األرسةاألمراض الجسمية يف األرسة )   )   44((

  النتائج العيادة أو املعالج املدة املرض العمر  االسم 

………………………………  ……………  …………………… ……………  ………………………………  ……………..................……………………  

………………………………  ………………………………… ……………………………………………  ………………………..........

………………………………  ………………………………… ……………………………………………  ……………………................

      
ي ورايث، اضطراب نشاط غـدد  ورايث، اضـطراب نشـاط غـدد ورايث، تشوهات خلقية وراثية، اضطراب تكوين عصب(:  :  األمراض الجسمية الوراثية يف األرسةاألمراض الجسمية الوراثية يف األرسة )   )   55((

  .................................................) عته عائيل كامن، أخرى عمى ألوان، خوريا، 

 مالحظات  القرابة للعميل العمر االسم  املرض 

…………………………………  ……………………  ………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… ………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… ………………… …………………… …………………………………  
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  ::اإلصابات الجروح والعاهاتاإلصابات الجروح والعاهات)   )   66((

 ) .إصابات جسم يف حوادثإصابات رأس وحدوث تلف يف املخ،(اإلصابات والجروح السابقة           

  ...........................................................................................................................................لتشوهات الخلقية العاهات ورضوب العجز وا

  . + ) - : ( االتجاه نحوها............................................ ..........................................................................كيف يعوضها أو يتغلب عليها 

  ::الحالة الصحية العامةالحالة الصحية العامة )   )   77((
 )نحيف، ريايض، بدين: (النمط الجسمي. + )-: (الحالة الجسمية العامة              

  .......................الوزن ................. الطول ........................... ضغط الدم................... ........الحرارة ................................................ النبض 

  ) ارتفاعها   ..........................................عرضها  .............................طولها  .................. محيطها: (الرأس 

  ...............................................................) . بها، شذوذ الشكل، النمو العظمي الخارجي، اإلصابات عيو( الجمجمة 

  .........................) . .....................................................................................................................عالمات مرضية : (الرقبة 

  ) . شق الحلق، كرب حجم اللسان، تشوه األسنان، تضخم والتهاب اللوزتني، عيوب النطق: العيوب: ( الحلق واللسان واألسنان
  

  ::أجهزة الجســــــــمأجهزة الجســــــــم)   )   88((

 .............................................................................عية الدمويةاألو .........................................................القلب:الجهاز الدوري  -  أ

 ) . ضعف قلب، تشنج قلب، ضغط دم مرتفع، ضغط دم منخفض، إغامء، صداع مزمن، صداع نصفي، ذبحة صدرية(األمراض 

 ......................................................املحيط عند الزفري ............ ........................املحيط عند الشهيق  :الصدر : الجهاز التنفيس  - ب

  ..............................................................: ...........................................................................................................................الرئتان 

: ربو، نزلة شعبية، التهاب رئوي، التهاب مخاطية األنف، زكام متكرر، انفلونزا، سعال دييك، أخرى: ( األمراض

........................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................الكبد .......................................... األمعاء............................................ املعدة: الجهاز الهضمي   - ت

  .........................................................................................................................................................................................: الرئتان 

ل، التهاب قولون مخاطي، فقد شهية عصبي، تجشؤ، ريح، قيء، رشاهة قرحة املعدة واالثنا عرش، نزلة معوية، أمل بطن، عرس هضم، إسها: ( األمراض

  ) . أكل وبدانة 

   :الجهاز العضيل الهييك   - ث

   ]قوة العضالت مبقارنة جانبي الجسم يف األطراف العليا واألطراف السفىل [: الحركات النشطة

  ) رجفات، انتفاضات، حركات خوربا أو داء الرقص: ( الحركات الشاذة

  ...............................)والعينان مفتوحتان ............................ اختبار األصبع واألنف، والعينان مقفلتان : لألطراف العليا :التآزر

  ....................................................) . باستخدام رشيط معدين : ( اإليقاع العضيل 

  ). اليمنى، اليرسى، االثنان: استخدام اليد................................) اليرسى..................................... اليمنى : (قوة قبضة اليد 

  ....................................................: ...........................................................................................................................هيئة امليش 

ضعف عضالت، ضمور عضالت، تضخم عضالت، تشنج عضالت، ضعف انعكاسات وتربة عميقة، شلل تام، شلل نصفي، شلل جزيئ يف الرأس : (العيوب

، تشوه العمود الفقري، حدب، جنف أي انحناء أو الرقبة أو األطراف العليا أو السفىل، شلل أطفال، كساح، مشية تهادي أو دلف كمشية الطفل

  ) . العمود الفقري إىل الجانب، التهاب مفاصل روماتيزمي، آالم ظهر أو لومباجو 
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 ) .زيادة إفراز، نقص إفراز..................................(الغدة أو الغدد املضطربة:)سليم مضطرب(:جهاز الغدد  -  ج

و والنشاط الجنيس، بكور جنيس، نقص منو الخصائص الجنسية الثانوية، عنة، عقم، تأخر النمو بصفة عامة، قصاع، اضطرابات النم: (االضطرابات 

  . عملقة، تشوه عظام، جويرت، تتانوس 

  ...........................................................................: .................................................................................................................أخرى 

 ) . أمراض كيل، سلس بول، احتباس بول(  :األمراض : الجهاز البويل  -  ح
   

ظاهر الجنسية الثانوية، صغر الجهاز التناسيل، كرب الجهاز التناسيل، قصور إفراز املنسل، فرط إفراز املنسل، اضطراب امل( :العيوب : الجهاز التناسيل   -  خ

 ) . أمراض جنسية تناسلية، ضعف جنيس، برود جنيس، اضطراب حيض، تشنج مهبل، عقم

اضطراب نسيج، سمك جلد، فرط عرق، انعدام عرق، احمرار، تغريات غذائية مثل القرح، تشوهات أصابع، أورام ( :العيوب  : الجلـــــــــــــد    - د

 ) . قوقة وغريها، بقع، التهاب، ارتكاريا، أكزميا، ثعلبة أو سقوط شعر، صدفية، حساسية مزمنة، حب شبابوعائية، عيوب والدية مثل شفة مش
  

  ::الحواسالحواس)   )   99((
 ....................................األمراض .............................) األذن اليرسى..............................األذن اليمنى(قوة السمع:الســـــــــــــــــمع  -  أ

 ..............................................................العني اليرسى ................................................. العني اليمنى : قوة اإلبصار  : البصـــــــــــــر  - ب

  ..................................................................العني اليرسى .............................. ............................العني اليمنى : رؤية األلوان  

  ...............................................................................األمراض  ................................................................. مجال اإلبصـــــــــار  

  ::العوامل العضوية املسببة لألمراض النفسيةالعوامل العضوية املسببة لألمراض النفسية)   )   1010((
معدية مثل الزهري، حادة مزمنة مثل أمراض القلب والرسطان والسكر، حمى مثل التيفود واملالريا والحمى الشوكية، أمراض املخ ( : األمراض  -  أ

وأورام املخ وإصابة املخ واألعصاب، أمراض الجهاز العصبي األخرى، نقص فيتامينات، نقص  العضوية مثل تصلب رشايني املخ وااللتهاب السحايئ

 ) . أوكسيجني، فقر دم، اضطرابات أيض

تسمم خارجي نتيجة إدمان عقاقري ومخدرات ومهدئات كاملورفني والكوكايني واألفيون والحشيش والباربتيورات، ومعادن مثل الرصاص (  : التسمم  - ب

زرنيخ، وغاز مثل أول أكسيد الكربون، وكحول، تسمم داخيل مثل تسمم بويل وتسمم كبدي وغيبوبة سكرية وبؤرات ميكروبية والزئبق وال

  ) . سامة
  

  : : فحوص طبية أخرى فحوص طبية أخرى )   )   1111((

  النتيجة  الفحص  النتيجة  الفحص 

  ……………………..................……………  األشعة السينية  ……………………  فحص الدم

  …………..................………………………  الرسم الكهريب للقلب ……………………  فحص البول

  …………….................……………………  الرسم الكهريب للمخ …………………… فحص األمصال
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    العصبيالعصبيالفحص الفحص     ––  سادساً سادساً 
  ::عصبيعصبيآخر فحص آخر فحص )   )   11((

  .......................................................................................................................................................................  األخصايئاسم   .........................................................................................................................:  تاريخه

  ) نعم، ال: (هل ميكن سؤاله عن الحالة  ...........................................................: الهاتف  .....................................................................................................................................................:  عنوانه 

  ::األمراض الجسمية السابقة األمراض الجسمية السابقة )   )   22((

 النتائج  العيادة أو املعالج  املدة العمر  املرض 

…………………………………  ……………………  …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… …………………… …………………… …………………………………  

      
  

  ::يف األرسةيف األرسة   العصبيةالعصبيةاألمراض األمراض )   )   33((

  النتائج العيادة أو املعالج املدة املرض العمر  االسم 

………………………………  ……………  …………………… ……………  ………………………………  ……………..................……………………  

………………………………  ………………………………… ……………………………………………  ………………………..........

………………………………  ………………………………… ……………………………………………  ……………………................

      
  : :  األمراض العصبية الوراثية يف األرسةاألمراض العصبية الوراثية يف األرسة)   )   44((

 مالحظات  القرابة للعميل العمر االسم  املرض 

…………………………………  ……………………  ………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… ………………… …………………… …………………………………  

…………………………………  …………………… ………………… …………………… …………………………………  

      
  ج

 :: املـــــــــــــــــــــخاملـــــــــــــــــــــخ)   )   55((
  ........................... ...................................................................................ذ. ن ]باستخدام االختبارات املقننة[: : الذكاء الذكاء     --

  .  ]....املبنى والبلد، واألشخاص: الوقت واليوم واألسبوع والشهر والسنة، واملكان: الزمان[: : التوجيه التوجيه     --

: سـطةأعراض املرض وتواريخها وأسـامء املعـالجني واألخصـائيني، املتو : عكساً، الحديثة 5طرداً و  7إعادة سالسل األعداد : املبارشة[: :   الذاكرةالذاكرة    --
  . ]أسامء املدارس التي حرضها وتاريخ التخرج والوظائف السابقة: أحداث الخمس سنوات املاضية قبل ظهور املرض، البعدية

  .  ]بني سلسلة من األرقام 5الخبط عىل املنضدة عند ذكر رقم [: :   االنتباهاالنتباه    --

  .  ]عكسوذكر أشهر السنة بال 1 – 100 ومن 100 – 1من  7العد بفاصل [: :   الرتكيزالرتكيز    --

  . ]إعادة الجمل الطويلة، رشح األمثال، اختبار بندر جشطت[: :   االستدالل عىل تلف الفخاالستدالل عىل تلف الفخ    --
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 J   اإلصابة : 

  ) . أثر حادث، أثر نزيف، التهاب، ورم، انسداد، ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، نقص تغذية: ( نوع اإلصابة -
فقدان حس يف إحدى : ت يف املنطقة التي تسيطر عليها املنطقة املصابة، املناطق الحسيةشلل أو ضمور عضال : املناطق الحركية: ( املنطقة املصابة -

  ) . الحواس أو فقدان حس يف املناطق التي تسيطر عليها املنطقة املصابة
  ) . طقة املصابةارتجاج املخ، ارتفاع ضغط الدم وفقدان الوعي، نزيف ومتزق األنسجة التي تسيطر عليها املن: ( إصابات املخ األخرى  -

أو جاكسونية، حبسة تعبريية، خلط، اضطراب توجيه، عمه حريك، متالزمة االستجابات الهازلة والحمقاء، شلل  صداع، نوبات حركية عامة: ( الفص الجبهي -
  ) .نصفي أو عضو أو طرف واحد، ضعف انعكاسات القبضة واملص

  ) .دراكية سمعية، عمى نصف املجال البرصي أو ربعه صداع، هلوسات ذوقية وشمية، حبسة إ : ( الفص الصدغي -
صداع، نوبات حسية جاكسونية، فقدان إحساس التذبذب واملوضع، فقدان حاسة الرسم عىل الجلد، فقدان القدرة عىل تعيني األشياء : ( الفص الجداري  -

  ) .باللمس
  )نوبات برصية، عمى نصفي، عمى: ( ]القذايل[الفص القذايل  -
  ) . حبسة إدراكية برصية، حبسة إسمية، عدم متييز اليسار من اليمني، صعوبة حل املسائل الحسابية البسيطة: ( الجدارية القذاليةالوصلة -

  : : املخ املتوسطاملخ املتوسط)   )   66((

 J   م قدرة التحكم أو أمل عصبي نصفي، عد/ ، شلل نصفي أو سفيل أو رباعي، فقدان إحساس نصف و 4أو  3عالمات إصابة يف العصب املخي ( : اإلصابة

 ) .  يف مسافة الخطو، عدم قدرة العمل الحريك الرسيع، عرس تآزر، اختالج تقليص يف جانب، انحراف الرأس أو الوقفة، مشية تخلجية

  : : قنطرة فارولقنطرة فارول)   )   77((

 J   صفي أو سفيل أو رباعي، فقد إحساس ، شلل النظرة القطرية الجانبية، شلل ن7، 6، 5عالمات إصابة يف واحد أو أكرث من األعصاب املخية ( : اإلصابة

 ) .  أو فقد إحساس باألمل يف نصف الجسم، شلل عضالت العني/نصفي متبادل و

  : : النخاع املستطيلالنخاع املستطيل)   )   88((

 J   قد أو األفقي، وشلل نصفي أو سفيل أو رباعي، ف/ترأرؤ العني الرأيس و 12، 11، 10، 9، 8، 5عالمات إصابة يف أي من األعصاب املخية ( : اإلصابة

أو فقد إحساس باألمل يف نصف الجسم، عدم قدرة التحكم يف مسافة الخطو، عدم قدرة العمل الحريك الرسيع، عرس تآزر، / إحساس نصفي متبادل و
 ) .  اختالج تقليص يف جانب، مشية تخلجية مع ميل للسقوط 

  : : املخيـــــــــــخاملخيـــــــــــخ)   )   99((

 J   يد ألعىل وألسفل، التصفيق، قفل أزرة املالبس، اختبار الكعب والركبة، هز الرجلني، املشية والوقفةاختبار اإلصبع واألنف، تحويل راحة ال [: الفحص[  . 

 J  ترأرؤ العينني، عرس تآزر حركة األطراف، تقطع الكالم، عدم قدرة العمل الحريك الرسيع، عدم قدرة التحكم يف مسافة الخطو، ارتخاء عضالت(: اإلصابة ،

 . ) اناً، تهزع الجزعميل الرأس والوقفة أحي

  : : األعصاب املخيةاألعصاب املخية)   )   1010((

 J   حىس، شم: الشمى [: العصب األول[   

  شم النب، شم وردة [: الفحــــــــــص .[  

  خشم، هلوسات شمية(  : اإلصابة. (  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  أساسيات علم النفس الرتبوي ونظريات التعلم

285 
  

 J   حىس ، برص : البرصي [: العصب الثاين[   

  وبدون نظارة، مجال اإلبصار بفحص اتساع مجال البرص، فحص قاع العني، حدة اإلبصار باستعامل لوحة كشف عىل حدة اإلبصار بنظارة  [: صالفح

  ]. إبصار األلوان، مالحظة جحوظ العينني

  فقد قوة اإلبصار، انحصار قوة اإلبصار يف األشياء املوجودة أماماً فقط أو مييناً فقط أو يساراً فقط(  : اإلصابة. (   

 J   حريك: محرك العني املشرتك [: العصب الثالث [   

  حركة العني أعىل وخارجاً وأعىل وداخالً يف الوسط وأسفل وداخالً، واستجابة حدقة العني للضوء [: الفحص .[  

  سقوط الجفن العلوي، حول العني الخارجي، متدد الحدقة، انعدام تكيف اإلبصار، ازدواج الرؤية، شلل التحديق األوسط أو إىل أعىل أو (  : اإلصابة

  ) .إىل أسفل

 J حريك للعني : االستعطايف  [: عصب الرابع  ال[   

  حركة العني أسفل وخارجاً، وضع الجفن [: الفحص .[  

  ازدواج الرؤية، ارتخاء الجفن(  : اإلصابة. (  

 J   حىس وحريك ويتصل بالوجه واألنف واللسان : ثاليث الوجوه [: العصب الخامس[   

  باستخدام قطن ودبوس ومقارنة الجانبني يف الجبهة : والصدغية عند ضغط األسنان، اإلحساستحسس العضالت املاضغة : القوة الحركية [: الفحص

  ]. القرنية والحنك والفك: والصدغني والذقن، االنعكاسات

  طي بتجويف فقد إحساس الجلد فوق الجبهة واليأفوخ والوجه وزاويتا الفك، فقد إحساس القرنية وامللتحمة، فقد إحساس الغشاء املخا(  : اإلصابة

، كل األنف والفم، فقد حاسة التذوق يف القسم األمامي للسان، شلل فضمور عضالت املضغ، نضوب إفراز الغدد الدمعية واملخاطية واللعابية
 ) . ذلك لجهة العصب

 J   حريك : املبعد [: العصب السادس[   

  لة، مالحظة الجحوظحركة كل عني عىل حدة وحركة العينني معاً، مالحظة ارتعاش املق [: الفحص .[  

  حول العني الداخيل، ازدواج الرؤية يف جهة العصب املصاب، شلل التحديق الداخيل(  : اإلصابة. (  

 J   حيس للوجه واللسان، حريك لعضالت املضغ : الوجهي [: العصب السابع[   

  صفري، نفخ الصدغني، كز األسنان مع فتح الفم، إحساس التذوق يف االبتسام، النظر إىل أعىل مع تجعد الجبهة، فتح العني ضد املقاومة، الت [: الفحص

  ]. القسم األمامي للنسان باستخدام امللح

  شلل الوجه، شلل عضالت الجهة وفروة الرأس، تعذر تجعد الجبهة، تعذر قفل العينني جيداً، ضعف الجفون، تعذر إخراج األلفاظ (  : اإلصابة

  ) .ع، فقد حاسة التذوق يف القسم األمامي للسان، عدم القدرة عىل التصفريصعوبة املضغ، الوجه املقنصحيحة، 

 J   حيس : السمعي االتزاين [: العصب الثامن[   

  قياس السمع باستخدام دقات ساعة أو سامع الحديث العادي أو األوديوميرت، توصيل الهواء وتوصيل العظمة الحلمية : القسم القوقعي [: الفحص

  ]. اختبار التوازن: انة، فحص األذنني مبنظار األذن خاصة الغشاء الطبيل، القسم الدهليزيباستخدام شوكة رن
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  صمم، دوار ودوخة، فقدان توازن، مرض األذن الوسطى حيث توصيل العظم أحسن من توصيل الهواء، صمم العصب حيث انعدام (  : اإلصابة

  ) .توصيل الهواء وتوصيل العظم

 J   حيس تذوق، حريك : اين البلعومياللس [: العصب التاسع[   

  التذوق يف الثلث الخلفي للسان باستخدام ملح، االنعكاس البلعومي، البلع، الصوت مبحوح أو نحايس [: الفحص .[  

  للبلعوم،  فقد إحساس الحنجرة، فقد انعكاس الحنجرة، فقد التذوق يف الثلث الخلفي للسان، انعدام إحساس وإفراز الغشاء املخاطي(  : اإلصابة

  ) .صعوبة البلع، صعوبة قفل الفكني

 J حيس وحريك، وهو جزء من نظري السمبتي : املتجول أو الرئوي املعدي [:   : العصب العارش[   

  نطق الحروف املتحركة، االنعكاس الحنيك، الحنجرة، القلب، النفس، الهضم) آه(حالة الحنك وحركة اللهاة عن نطق  [: الفحص .[  

  شلل الحنك الرخو، رجوع املاء من األنف، شلل الحبال الصوتية، بحة الصوت أو فقدانه، عرسا لكالم، فقدان انعكاس الحنك، فقدان (  : اإلصابة

االنعكاس الحنجري، صعوبة البلع، بطء وصعوبة النفس، زيادة حركات القلب وضعف النبض، اضطراب إفراز املعدة واألمعاء والكبد 

  ) .والبنكرياس

  : : اإلحساساإلحساس)   )   1111((

 J   موضع : جانبي الوجه، جانبي الجذع، األطراف العليا، األطراف السفىل، اإلحساس العميق: االحساس السطحي باستخدام قطن ودبوس [: الفحص

العضالت واألوتار  وحركة أصبع اليدا لكبري، وأصبع القدم الكبري، الربوزات العظمية يف األطراف العليا واألطراف السفىل باستخدام شوكة رنانة، إحساس

 .  ]األمل، الضوء، الحرارة، الربودة: وجذع العصب، اإلحساس باملجسامت املوضوعة يف اليد مثل مكعب وكرة والعينيان مقفلتان، أخرى

 J  خلل أو اضطراب أو فقد إحساس يف املنطقة املحددة، إحساس مريض، وجع رأس، دوار، رصير، تنميل(: اإلصابة.  ( 

  : : ة أخرىة أخرىفحوص عصبيفحوص عصبي)   )   1212((

  النتيجة  الفحص  النتيجة  الفحص 

  ……………………  التصوير اإلشعاعي للحبل الشويك  ……………………  الفحص املنظاري للعني 

 ……………………  التوصري اإلشعاعي للمخ ……………………  قياس املجال البرصي الخارجي

 ……………………  رسم املـــــــــــــــخ ……………………  األشعة السينية للجمجمة

 …………………… فحص السائل املخي الشويك ……………………ية للعمود الفقرياألشعة السين
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  مالحظات عامة مالحظات عامة     ––سابعاًسابعاً 
  ::آخر فحص عصبيآخر فحص عصبي)   )   11((

. + )   -( االهـتامم بـالفحص . + )   -( االتجـاه نحـو الفحـص . + )   -( فهم التعلـيامت   . + )  -( فهم العميل لطبيعة وغرض الفحص 

القـدرة عـىل . + )   -( التعـاون . + )   -( االنتيـاه . + )   -( الجهــــــــــــد الـذي يبذلـه . + )   -( ـة يف إجراء الفحـص الرغبـــــــــــ

  . + )  .  -( النشاط الجسمي . + )   -( مجرى الحديث . + )   -( التعبري عن النفس 

  .................................................................................................األمور غري العادية الغريبة التي صدرت من العميل أثناء الفحص 
  

.........................................................................................................................................................................................................  

  

  ...............................................: ...........................................................................................................................مالحظات أخرى 
  

.........................................................................................................................................................................................................  
  

.........................................................................................................................................................................................................  
  

 J  حول العني الداخيل، ازدواج الرؤية يف جهة العصب املصاب، شلل التحديق الداخيل(: اإلصابة.  ( 
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  ملخص الحالة ملخص الحالة     ––ثامناًثامناً 
تلخص أهم النواحي املرضية يف ضوء البيانات العامـة وتحديـد املشـكلة أو املـرض الحـايل والفحـص النفيسـ والبحـث تلخص أهم النواحي املرضية يف ضوء البيانات العامـة وتحديـد املشـكلة أو املـرض الحـايل والفحـص النفيسـ والبحـث ( ( 

  ) ) االجتامعي الطبي والفحص واملالحظات العامة االجتامعي الطبي والفحص واملالحظات العامة 
  ج

  ..................................................................................................................................................... ملخص البيانات العامــــة 

    

.........................................................................................................................................................................................................     
  ..................................................................................................................................... ملخص املشكلة أو املرض الحايل 

    

.........................................................................................................................................................................................................   
  

  .....................................................................................................................................................ملخص الفحص النفيس 

    

.........................................................................................................................................................................................................  
  

  ................................................................................................................................................. البحث االجتامعي ملخص 

    

.........................................................................................................................................................................................................   
  

  ....................................................................................................................................................... ملخص الفحص الطبي 

    

.........................................................................................................................................................................................................   
  

  ................................................................................................................................................... ملخص الفحص العصبي 

    

.........................................................................................................................................................................................................   
  

  ................................................................................................................................................... ملخص املالحظات العامة 

    

.........................................................................................................................................................................................................   
  

  .............................................................................................................................................................................. التشخيص  

    

.........................................................................................................................................................................................................   
  

  .............................................................................................................................................................................. ات  ـــــالتوصيج

    

.........................................................................................................................................................................................................   
  

  ................................:  التاريخ  ...............................................:  التوقيع  ........................................................: جاسم املرشد أو املعال

  

  



  أساسيات علم النفس الرتبوي ونظريات التعلم

289 
  

  :مؤمتر الحالة
الحاجـة ويفضل البعض تسميته مبناقشة الحالة وهو جهد جامعي تعاوين يف جمع املعلومات تكون 

له أكرث من رأي أو جهد فرد وواحد وميكن تعريفه بأنه اجتامع مناقشة خاص يضم فريـق اإلرشـاد كلـه أو 

بعضه ويضم كل أو بعض من يهمهم أمر العميل وكل أو بعض من لديه معلومـات خاصـة بـه أو مسـتعد 

  .مات مبوافقة العميلللتطوع والحضور شخصيا لألوالد بها للمشاركة يف تفسريها ويف إبداء بعض املعلو 

ويضم مؤمتر الحالة عادة املرشد االختصايص النفيس واالختصايص االجتامعي واملدرس واملرشد ومـن 

أعضائها البارزين الوالدين وقد يضم محيل الحالـة واملـدير وغـريهم وعـادة يتـوىل املرشـد إدارتـه حتـى ال 

  .يتحول إىل مجرد جلسة عامة

  :أنواع مؤمتر الحالة

من مؤمترات الحالة منها مؤمتر الحالة الواحدة ومؤمتر الحاالت ويعقد لدراسة مجموعـة  هناك عدة

من حاالت كام يف املتفوقني أو املترسبني أو الجانحني أو ذوي املشكالت العامة الشائعة مؤمتر االختصاصـني 

عاون يف دراسـة حالـة واحـدة ويضم املختصني يف اإلرشاد لتبادل اآلراء والتعاون يف اإلرشاد لتبادل اآلراء والت

أو عدة حاالت وقد يعقد مؤمتر يضم االختصاصني وغـري االختصاصـني ممـن يهمهـم أمـر العميـل ويخـتص 

وقد يعقد مؤمتر ليضم املرشد والعميل والوالد أو الوالدين ويفيد هذا النـوع مـن املـؤمترات . بحالة واحدة

  .ة مليل املراهقني والشباب االستقالل من الوالدينيف املرحلة االبتدائية أكرث منه يف املراحل الالحق
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  :عوامل نجاح مؤمتر الحالة
  -:هناك رشوط لضامن نجاح مؤمتر الحالة

  .أن يعقد للحاالت الرضورية والتي تصلح كحالة مؤمتر  -1

 .أن يعقد مبوافقة العميل  -2

 .فيها مراعاة املعايري األخالقية بعدم إفشاء أرسار العميل وتأكيد رسية ما يدور  -3

 .الحضور االختباري للمؤمترين حتى تكون مشاركتهم جادة وغري روتينية  -4

االهتامم بالحالة أو الحاالت املعروضة مـع فهـم طبيعـة املـؤمتر والهـدف مـن عقـده مـع االلتـزام   -5

 .بالجدية واملوضوعية وسعة األفق

أن يعرض املـؤمترون أن يسود جو غري رسمي مع توافر قدر من املسؤولية يف نفس الوقت إذ يجب   -6

 .معلومات هامة وحديثة والزمة

 .مراعاة التخصصات والخلفيات املختلفة ألعضاء املؤمتر  -7

  :مميزات مؤمتر الحالة

  -:يتميز مؤمتر الحالة مبا ييل

يوفر للمرشد معلومات كثرية ومتنوعة عن العميل تفيد يف مناقشة الفروض املختلفة التـي توضـح   -1

  .خيصهاعن الحالة وتساعد يف تش

يفيد يف تجميع أكرب قدر من املعلومات من مصادر متعددة ومن وجهـات نظـر مختلفـة يف وقـت   -2

قصري وبذلك يعترب مبثابة استشارة وتبـادل أراء تفيـد يف الحكـم عـىل التقـديرات الذاتيـة لكـل مـن 

 .املرشد والعميل

 .يفيد يف حالة العميل الجديد لكون املعلومات الخاصة عنه قليلة  -3

  .ن التعرف من خالله عىل من يستطيع أن يسهم يف عملية اإلرشاد من غري أعضاء هيئة اإلرشادميك  -4
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يرثى املشاركني بالخربة واملامرسة ويشعرهم بفائدتهم ويتيح لهم فرصة االطالع عىل أهميـة الـدور   -5

 .الذي يقوم به كل من زمالئه

 .ر املجتمع يف اإلرشاد النفيسيعترب الوسيلة النموذجية لالتصال باألرسة وغريها من مصاد  -6

  :عيوب مؤمتر الحالة

  -:ملؤمتر الحالة بعض العيوب أهمها

  .قد يستغرق وقتا طويال ويعطي معلومات قليلة  -1

 .قد تأيت املعلومات التي يسفر عنها املؤمتر شتاتا غري منسق وغري  -2

 .قد ال يتوفر الوقت الذي الكثريين لحضور املؤمتر مام يهدد بالفشل  -3

عتقد البعض أن مشـاركتهم يف املـؤمتر تـدخل يف خصوصـيات العميـل مـام يـدفعهم إىل عـدم قد ي  -4

 .حضوره

 :مناذج من مشكالت الطالب
 الغش: نوع الحالة -1

لوحظ تفيش حالة الغش بني الطلبة وهي ال شك لهـا أثارهـا السـلبية عـىل القـامئني بهـا إىل جانـب 

  .خطورتها عىل املستوى العلمي للمدرسة وسمعتها

  :اإلجراءات

تم االتفاق بني اإلدارة واملدرسني عىل الحد من هذه الظاهرة وذلـك باستفسـار كـل الجهـود املكنـة 

ملراقبة امتحانات الشهر الثـاين مـن السـنة الدراسـة ورصـد حـاالت الغـش دون إعـالن أي منهـا أثنـاء سـري 

لك بعدم اتخاذ أي إجـراء ضـد االمتحانات ومعالجة حالة بشكل انفرادي وبهدف اإلصالح وليس العقاب وذ

الطالب إال إذا تكررت الحالة بعد رشح مساوىء هكذا سلوك عىل املجتمع عىل سمعة الطالب نفسه وقـد 

  .حالة غش) 15(تم رصد 
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  :األسباب

  .بعد مناقشة الحاالت بشكل انفرادي تم التوصل إىل رصد األسباب الواردة يف أدناه لقيامهم بالغش 

ب أعذار وجيهة بعدم االستعداد لالمتحان لكنه يخجل من مواجهة املـدير أو الخجل، رغم أن للطال -1

  .املدرس املختص ويطلب منه تأجيل االمتحان

ونجاحه فيهـا مـن الصـف السـابق أو ) اللغة االنكليزية مثال(ضعف أساس الطالب يف املادة املعنية  -2

 .املرحلة السابقة من غري استحقاقه

 .واملصطلحات مامل يألفوه يف دراستهم السابقة صعوبة املادة وكرثة املفردات -3

 .ضعف الثقة بالنفس -4

 .تراخي بعض املدرسني يف املراقبة االمتحانية -5

 .تواتر وتكرا االمتحانات يوما بعد األخر -6

 .تشدد اإلدارة وبعض املدرسني يف عدم تأجيل االمتحانات -7

أحيانـا أو كـون االمتحـان يف عدم توفر الوقت الكايف للمراجعة بسبب عدم مراعـاة صـعوبة املـادة  -8

 .صباح الثالثاء بعد أن يكون الطالب قد داوم عرص االثنني يف املدرسة

  :الحلول

وضعت املدرسة إدارة ومدرسني وبالتعاون مع املرشد الرتبوي خطة لتجاوز األسباب التي مر ذكر ها 

إضـافة إىل . ضـة وغـري املوضـوعيةوخلق جو نفيس مالئم أثناء إجراء االمتحانات واالبتعاد عن األسئلة الغام

ذلك توىل املرشد الرتبوي عقد ثالثة اجتامعات مع طلبة املدرسة كافة قبيل امتحانات نصف السنة والفصل 

  .الثاين واالمتحانات النهائية ثم التشديد فيها عىل موضوع الغش وسلبياته
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  :النتائج
قبــل أي طالــب أخــر واىل نهايــة وال مــن ) 15(مل يتكــرر الغــش مــن قبــل أي مــن هــؤالء الطــالب 

ولكـن هـذا ال يعنـي تـرك الحبـل عـىل الغـارب بعـد أالن وإمنـا املطلـوب منـا . االمتحانات النهائية إطالقـا

  .كمرشدين أن نؤكد عىل متابعة هذه الحالة والتشديد عليها باستمرار ألنها قابلة للنمو مرة أخرى

  :سلوك عدواين: نوع الحالة -2
يحرتم اإلدارة واملدرسـني واملعلمـني يف املدرسـة كافـة وال ) أ(املتوسط الشعبة  طالب يف الصف األول

يعبث قط بأثاث املدرسة أو مرافقتها لكنه من الناحية األخرى متأخر دراسيا ويتوقع الجميع رسوبه للسنة 

وانـه دامئـا الثانية واالهم من هذا كله انه عدواين يف سلوكه ويعتمد إيقاع األذى بزمالئـه ويسـتهدف يف عد

من هم اكرب منه سنا وقد ظهر عليه هذا النوع من السلوك العام املـايض وهـو يسـتخدم الكلـامت القويـة 

والخاطفة تساعده يف ذلك قوة بنيته باملقارنة مع أقرانه يف نفس السن وعنـدما يسـأل عـن سـبب سـلوكه 

وراء سـلويك هـذا تأديـب كـل مـن هذا قال أنا لست من هواة إيقاع األذى باآلخرين أبدا وإمنا اقصـد مـن 

  .يتكرب ويزهو ويتعدى عىل اآلخرين ليصبحوا متواضعني مع الناس

  :أسباب الحالة
إن مصدر الحالة هو األخ األكرب للطالب موضوع البحـث الـذي صـار مبثابـة الرائـد والراعـي واألمـر 

طأتهـا ويبـدو أن األسـاليب الناهي واملعلم ورشيك والده يف هذه السلطة الجائرة التي ينئ الطالب تحت و 

الرتبوية الخاطئة املستخدمة ضده ولدت عنده مشاعر الكبت والحرمان والرغبة يف االنتقام ممـن يكـربه يف 

السن أو ممن هو يف سن أخيه األكرب بتعبري أدق كأسلوب للتنفيس عن معاناته وان كان بطريقـة عدوانيـة 

  .وبدائية
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  :خطة العالج

غ االبن األكـرب بعـدم التشـديد املسـتمر يف تربيـة أخيـه ومراعـاة وشـعوره الطالب من الوالدين إبال  -1

واألخذ بآرائه إن كانت معقولة واستشارة الوالـد يف األمـور التـي يستعيصـ عليـه اتخـاذ قـرار فيهـا 

  .وخاصة ما يتعلق برتبية إخوته ويف حالة عدم قدرته القيام باملهمة وفق هذا األسلوب إعفائه منها

ملشكلة بالعطف والحنان وسامع أرائه ومقرتحاته يف البيـت واملدرسـة ليشـعر بأنـه إحاطة صاحب ا -2

 .إنسان له مكانته واحرتامه

غرس الثقة يف نفسه بإعطائه بعض املسؤوليات التي تالئم إدراكه وقدراتـه وقـد عـني مراقبـا لصـفه  -3

 .بحد انتقال مراقب الصف ملدرسة أخرى

 ).يف البيت واملدرسة(دراسة مراقبة مستواه العلمي وتشجيعه عىل ال -4

 :النتائج العرضية للحالة

الحظـت بأنـه اخـذ يكتسـب ) ش(يقول املرشد الرتبوي الذي توىل الحالة من خالل متابعني لسلوك 

عادة جديدة وهو التغيب عـن الـدروس األخـرية أحيانـا وال يسـجل اسـمه يف ورقـة الغيـاب بتوصـية منـه 

ل اإلدارة للوقوف عىل أألسباب الحقيقية لسـلوكه الجديـد ورغـم كمساعدة، وعىل اثر ذلك استدعى من قب

ذلك تكرر غيابه فوجه له اإلنذار هذه املرة عىل محاسبته وإعـالم والـده بـذلك وتنجميتـه مـن مسـؤوليته 

املراقب إىل مساعد مراقب وقد أقنعته بجزائه العادل ومبسـاوئ الغيـاب ورضورة أن يواظـب عـىل الـدوام 

  .بقى من السنة الدراسيةواالجتهاد فيام ت

  :النتائج املتحققة

حتى نهاية السنة الدراسية واقلـع عـن سـلوكه العـدواين وتقـدم يف دروسـه وأكمـل يف ) س(واظب 

  .الدور الثاين بعد أن كان رسوبه متوقعا يف أربعة دروس واألمل كبري يف نجاحه يف الدور الثاين
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  :حركات ال ارداية غري عضوية: نوع الحالة -3

  :رض الحالةع

هو الذكر الوحيد بني ست أخوات ومدلل من قبـل والديـة وإخوتـه جميعـا ضـعيف ) هـ(الطالب  

ونقل حديثا إىل الصف الثالث املتوسط من املدرسة التي يدرس فيها حاليا وقد لوحظ انـه يقـوم بتحريـات 

املدرسـني وسـخرية بعـض  حاجبيه وجفنيه ويديه إىل الوراء بني فرتة وأخرى مام أثارت حركاته هذه أنظـار

الطالب من زمالئه وبخاصة املجاورين له حيث يجران يديه كلها حركهام إىل الوراء بقوة يصل معها إىل قوة 

  .الشعور باألذى

  :أسباب الحالة

تأكد للمرشد الرتبوي وبعد االستفسار من الطالب نفسه واالتصال بطبيب أمـراض عصـبية ونفسـية 

  .ية وان حركاته هذه غري ارداية عضوية ود الزمته منذ طفولتههي حالة نفس) هـ(بان حالة 

  :خطة العالج

  .تطبيق نظرية الثواب والعقاب يف البيت ويف املدرسة

  :النتائج

ومتكـن . قلت حركاته بشكل ملحوظ جدا ميكن تقديره بدرجة جيد وذلك خالل شهرين من العـالج

رس واحد ودخل االمتحان بفضل التوجيـه املسـتمر من رفع مستواه ألتحصييل يف درسني ليبقى مكمال يف د

  ).1999الداهري صالح . (نحو االجتهاد من خالل اللقاءات واملتابعة املستمرة بينه واملرشد الرتبوي
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  :التأخري الدرايس -4

 :عرض الحالة
إن صاحب املشكلة يتعرض إىل الرضب من قبل والده وهو غـري راض عنـه مهـام اجتهـد يف دروسـه 

بالطرد من املنزل إذا مل ينجح يف املدرسة ويحرمه من مشاهدة يف بعض الـربامج التلفزيونيـة مثـل ويهدده 

  .وغريها) الوادي الكبري(ومسلسل ) سنان(مسلسل 

  :أسباب الحالة
إن سـلوك الوالــد جعـل الطالــب يشـعر بعــدم القبـول االجتامعــي والحرمـات وعــدم إشـباع بعــض 

عدم الشعور باالطمئنان واالستقرار النفيس والشـعور بـالخوف والقلـق  وهذا ولد لديه... الحاجات الثانوية

  .والخجل واالضطراب الجسدي إىل حد اإلغامء عند الركض الرسيع أو محاسبته من قبل الوالد

  :خطة العالج
تم االتصال بالوالد ووضح له املرشد الرتبوي مدى األرضار الصحية والنفسية التـي ميكـن أن تسـببها 

القاسية لألبناء وجرى هذا بأسلوب فيه الكثري من اللباقة لعدم إشعاره بان املعلومات قد ترسـبت املعاملة 

وتـم أيضـا إرشـاد الوالـد إىل أن يستحسـن . من والدة الطالب عن املعاملة القاسية التي يلقاها مـن والـده

الفحوصـات عليـه  جهود ابنه يف الدرس واملطالعة وطلب منه عرض ابنه عـىل إحـدى االختصاصـني إلجـراء

  .بشأن حالة اإلغامء التي قد يكون لها سبب جسدي

  :النتائج
بعد املتابعة املستمرة لصاحب املشكلة يشري املرشد الرتبوي بان مستواه الدرايس قد ارتفع وحصلت 

  .املعجزة حسب تعبري بان تحسنت درجاته وشفي من حالة اإلغامء
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  :مشكلة عائلية –نوع الحالة  -5

  :عرض الحالة

ـفاته وزيـادة ) ن(أحالت مدرسة األحباء الطالب  وهو احـد طـالب الصـف الثـاين بسـبب سـوء ترص

انفعاالته وعدوانيته وتهوره داخل الصف ألبسط األسباب وإصابته بالرشود الـذهني وعـدم االنتبـاه وعـدم 

 ذروة االنفعال مـن االهتامم بكل ما تقوله أو تطلبه منه وقد أحالته إىل املرشد الرتبوي يف املدرسة وهي يف

  .حالته هذه

  :أسباب الحالة

  :مع الطالب وجمع املعلومات عن ظروفه العائلية ظهر األيت) مقابلة(من خالل جلسة إرشادية 

إن والد هذا الطالب وأخيه األكرب محكوم عليهم بالسجن وان هنـاك مشـكلة صـعبة أصـابت هـذه  -1

  .واملعنويةالعائلة فمزقتها من الناحية النفسية واالقتصادية 

إن هذا الطالب يشعر أحيانا بالخجل أمام زمالئه مـن جـراء مـا جـرى لهـم وال سـيام أن معظمهـم  -2

 .يعرفون عائلته جيدا وكذلك يشعر باألمل والتشائم الشديد والرثوة وألتفه األسباب

عليه صبح هذا الطالب مسئوال عن عائلته التي تتكون من إخوانه وأخواته ولـيس فـيم موظـف أو  -3

 .ص كبري بل معظمهم طالب مدارسشخ

ونتيجة للظروف السابقة مل تبق للمدرسة يف نظر هذا الطالب أية أهمية بل وهو يبحث عن عمـل  -4

من اجل توفري مستلزمات العيش لعائلته املنكوبة وهو يف هذا ال يعرف كيـف يعمـل وأيـن يعمـل 

 .وليس لديه أي راس مال يبدأ به العمل

عظم املدرسني وعندما سألهم املرشد الرتبوي عن رأيهـم يف هـذا الطالـب ومن الجدير باإلشارة أن م -5

كان لهم جواب واحد وهو غري مؤدب ومشاكس وكان بعضهم حاقدا عليـه يـروم نقلـه إىل مدرسـة 

  .أخرى
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من املعلومات املتوفرة لدى املرشد الرتبوي ظهر أن سرية الطالـب داخـل املدرسـة وحياتـه املاضـية  -6

 .ظهور هذه املشكلة عىل مرسح العائلةكانت اعتيادية حتى 

  :خطة العالج

بـان ) ن(من خالل جلسة إرشادية مطولة بني صـاحب املشـكلة واملرشـد الرتبـوي أوضـح األخـري لــ 

الحياة هي الحياة دامئا تحوى من العرب والدروس واألحداث الكثري واإلنسان يكون أمامها يف معرض امتحان 

رته ملواجهتها ورضب له أمثلة عىل أناس من داخل مدينته ممن أصيبوا إلظهار مدى صالبته وصموده وجدا

بنكبــات وأزمــات اشــد وأصــعب ولكــنهم واجهوهــا وتجاوزوهــا بالصــرب واملثــابرة والحيــاة كفــاح واليــأس 

وهكذا استطاع املرشد أن يبعث العزم والقوة يف نفس هذا . واالستسالم ليس هو السبيل الصحيح ملجابهتها

وعرفه عىل زمالئه له يكسبون قوت عـائالتهم ويحتفظـون مبسـتوى درايس جيـد إىل جانـب  الشاب الصغري

فقد سـعى املرشـد إىل االتصـال بأحـد ) ن(وملا كانت املادة هي املشكلة األوىل يف حياة . عملهم بعد الدوام

  .يف متجره مام سبب ارتياحه الشديد) ن(أصدقائه وهو صاحب محل واستطاع أن يجد عمال 

تصال بوالدة الطالب وقد بدت شاكرة ملا قدمه لهـا املرشـد وقـد تـم نصـحها يف كيفيـة رعايـة تم اال 

بصفة خاصة لحني عودة األب أو االبن واالتصال باملدرسة أي طلب أو نصيحة تم إطالع ) ن(أوالدها ككل لـ

كان يستحق كان مجحفا الذي ) ن(مجلس املدرسني يف املدرسة عىل تفاصيل الحالة كيف أن حكمهم بحق 

ـورة مواصـلة االتصـال باملرشـد ) ن(كل مساعدة وقد أبدى الجميع استعدادهم لـذلك أخـريا الطالـب  برض

  .ملتابعة حالته وتجاوز أي انتكاسة قد تحصل يف املستقبل
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  :النتائج

  :يقول املرشد الرتبوي هنا

طالب فقـد أصـبح نشـطا ال أريد أن أبالغ إذا قلت باين كنت مرسورا ملا شاهدته من تغري يف حياة ال

متفائال وحريصا عىل دروسه متزنا ال يثور األسباب ينتظر انتهـاء املدرسـة يك يـذهب إىل عملـه واىل عائلتـه 

وقد نجـح هـذا الطالـب إىل الصـف الثالـث . وحتى اإلخوان املدرسني قد الحظوا ذلك وارتاحوا لهذا العمل

  .ت لهوالفضل الكبري لنجاحه يعود ليس للمساعدة التي امتد

  :نوع الحالة مشكلة انفعالية -6

  :عرض الحالة

عىل املرشد الرتبوي يف مدرسـته مـن قبـل معـاون املدرسـة بعـد أن اضـطرب يف ) ف(أحيل الطالب 

أنت ال تـدري مـاذا يف (الكالم أثناء محاسبته له بسبب الغياب وإهامله الدروس واحمر وجهه وراح يرصخ 

اذ أن ال تؤنبني بهذه الطريقة وقد اخرب بعدئذ املرشد الرتبـوي بـان جسمي وال تعلم حالتي فأرجوك يا أست

هذا الطالب كلام تشاجر مع احد زمالئه أو أي من املدرسني خرج من الصـف واحمـر لـون جسـمه وخلـع 

قميصه فرتة من الزمن إىل أن يسرتيح وتهدأ أعصابه ويعود إىل حالته الطبيعية وهو يعيش مع والدتـه وان 

من ثالث نساء وكل واحدة يف بيت خاص بها وان األب ال يعلم مصري الطالب وال يتابعه رغـم والده متزوج 

وتفسري حالته انه مصاب بالحساسية وتظهرا اعرضها بتوجيـه أيـة عقوبـة لـه . انه يحرض له حاجاته املادية

سمه وهكـذا ويصاحب احمرار وجهه وجسمه األمل وال يرتاح إال بعد أن يخلع قميصه ويسكب املاء عىل ج

  .فان سوء الفهم لحالة هذا الطالب أمر اشرتك فيه كل املدرسني
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  :أسباب الحالة

من خالل استدراج صاحب املشكلة للحديث عن طفولته ظهر انه أصـيب بهـذه الحساسـية نتيجـة 

ملوقف مؤمل مع والده منذ طفولته بعد أن رضبه رضبا مربحا فصارت الحالة تتكرر لدية كل عقوبـة توجـه 

  .حتى وان كانت مجرد تأنيب بالكالم له

  :اإلجراءات

والحيلولـة دون تعرضـه ملوقـف قـد يسـبب لـه ) ف(االتصال بوالد الطالب كان أمرا رضوريا إلنقاذ 

الفشل طوال حياته لعدم تقدير حالته من قبل اآلخـرين للوهلـة األوىل وكـان الوالـد صـاحب محـل لبيـع 

نساء ولكن هذا ال يعني بأنه يرتك هذا الطالب وشانه وتـدمري  األقمشة وأشار بأنه صحيح متزوج من ثالث

حياته وهو يف الوجود وذكر الوالد أيضا بأنه سبق لـه وان عـرض ابنـه عـىل العديـد مـن األطبـاء يف بغـداد 

ملعالجته ولكن دون جدوى وقد تعهد بان يقدم أية مساعدة يكون فيها الخري البنه وثم عقد لقاء ثانيا بـني 

حب املشكلة واملرشد الرتبوي ثم إفهامه فيها أن حالته ليست مرضا شديدا وهي حالـة طبيعيـة الطالب صا

وليس هناك ما يدعو للشعور بالخجل من هذه الظاهرة وتم إفهام املدرسـني واالتفـاق معهـم عـىل حسـن 

  .معاملته

  :النتائج

جـه مبـدأ يلتـزم بـه محط رعاية املدرسني سيام وانه جيد يف دروسه وان أمـر تجنـب إحرا) ف(صار 

عـىل حقيقـة كطالـب مـؤدب وذيك وقـد أشـار يف االمتحـان ) ف(الجميع ضامنا لعدم تكرار حالتـه وظهـر 

  .الوزاري للصف الثالث املتوسط

  :حالة رصع -7

 :عرض الحالة

لهـا ثـالث . فـردا) 13(نعيـش مع أرسة مكونة مـن  1970طالبـة بالصف األول املتوسط مـن مواليد 

  والداها . اإلخوة ترتيبها الخامس بينهمأخوات واثنان من 
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 .تعيش املريضة يف بيئة متأخرة ثقافيا واقتصاديا واجتامعيا. عاطل ويل أمرها األخ األكرب عامل يف الجيش

ال تراعي أرستها كانسانة وطالبة وال تهتم بتوفري الوقت الكايف ألداء واجباتها املدرسية وهي حساسـة 

جراء الفوىض التي تسود البيت رب العائلة رجل عاطـل عـن العمـل وجاهـل  جدا وتعاين الكثري من الرصاع

يأمر ما يشاء تقدير ملشـاعر ومطالـب الفتـاة يف هـذا العمـر التـي ال متلـك  -حسب تعبري املرشدة الرتبوية

أمـا والـدتها فمصـابة . الحق يف مامرسة أحق وأقدس واجب أال وهو التحضـري اليـومي لواجباتهـا املدرسـية

نفسية تعرب عنها بالخوف املستمر من الحياة نتيجة تعرضها لصدمة نفسية مسبقة بحيث أثرت عىل بحالة 

 .قابليتها عىل النطق

 :أسباب الحالة

حيث كانت الطالبة يف الصف الخامس االبتدايئ خرجت ذات يوم  1980تعود بدايات الحالة إىل عام

نسيتها يف البيت وعـادت نحـو املدرسـة بـنفس  من املدرسة راكضة نحو البيت لجلب مالبس الرياضة التي

الحالة من الركض والرسعة واالرتباك وعند وصولها املدرسة أصيبت بأول حالة إغامء ألنها كانـت تعـيش يف 

 .حالة شديدة من القلق والخوف وبعد الفحوصات الطبية وإجراء تخطيط الدماغ ظهر أنها مصابة بالرصع

  :إجراءات املرشدة الرتبوية

املرشدة بعقد لقاءات أو مقـابالت عديـدة مـع الطالبـة املريضـة كانـت يف البدايـة توجيهيـه  قامت

إرشادية تتضمن النصح واإلرشاد وكيفية التعامل مـع اآلخـرين سـواء يف البيـت أو يف املدرسـة الن صـاحبة 

ة زميالتهـا يف املشكلة كانت تعاين من سوء التوافق واالنسجام مع اآلخرين ومن الطبيعي أنهـا تعـاين كبقيـ

  هذا رأي. (املدرسة من ضعف يف الشخصية وعدم امتالك الرأي، وسوء الحالة الصحية
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وبعد أيام التقت املرشدة بأفراد عائلتهـا مـن خـالل عقـد ملجلـس األمهـات واملدرسـات ). املرشدة الرتبوية 

عىل املعلومات الالزمة  وجعلت من ذلك اللقاء وسيلة رد وتقارب بني البيت واملدرسة باإلضافة إىل الحصول

تعـيش يف (...) توجيهيها وإرشاديا تبني بعد ذلك أن الطالبة . للتعرف عىل تلك الحلة كام وجعلت منه لقاء

  .بيئة مرتدية ثقافيا واقتصاديا واجتامعيا كام سبق التنويه إىل ذلك

مـع توجيهـا يف كيفيـة صورة للحياة مليئـة بالتفـاؤل (...) حاولت املرشدة الرتبوية أن ترسم للطالبة 

  .التعامل مع األفراد العائلة من اجل االلتزام واملوازنة بني حقوقها يف األرسة وواجهات األرسة عليها

كام أرشدتها إىل أهمية بذل جهـد لتحقيـق الهـدف املنشـود أال وهـو بنـاء مسـتقبل مرشـف لألمـة 

  .والوطن

املرشدة بدور مهم يف رشح الحالة لهم وحاجة أما فيام يتعلق بالهيئة التدريسية واإلدارة فقد قامت 

جـراء معـاودة مـرض الرصـع لهـا ) اإلغـامء( الطالبة للرعاية واملعاملة الخاصة بالذات عند إصابتهم بالنوبة

وقد بادرت بعقد لقاءات فردية مع املدرسات بهذا الشأن أوضحت كل منهن طبيعة الحالة ورضورة تقـدير 

  .در االمكانظروف الطالبة صاحبة املشكلة ق

يف املحافظـة للنظـر يف حالتهـا وقـد أعطيـت بعـض (...) اصطلحت املرشدة الطالبـة إىل مستشـفى 

املخدرات الوقتية واتصلت باللجنة الفرعية يف املحافظة لإلعالن عن الحالة وطلب املسـاعدة بعـد االتصـال 

ومتـت مفاتحـة مستشـفى الكنـدي بالجهات الطبية املختصة كام أخربت املديرية العامة للرتبية باملوضـوع 

لألمراض النفسية والعصبية للموافقة عىل معالجة املريضة بعد اإلطالع عـىل التقريـر املفصـل املتـوفر عـن 

. أن ال حاجة ملوافقة رسمية وميكـن إرسـال املريضـة دون دعـوة سـابقة. الحالة وكان رأي املستشفى األخري

  مراجعات للطالبة تخطيط 4وقد تم ذلك وبعد، 
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للدماغ وتبني أنها مصابة بالرصع وقد زودت بالحبوب لتناولها ومراجعة املستشفى بعد نفاذها لكن حول  

موعد االمتحانات النهائية اشغل املرشدة عن متابعة الطالبة وهي ال تعتقد بـان الطالبـة إمكانيـة الـذهاب 

  .للمستشفى لوحدها

هـذه الحالـة أهميـة خاصـة وبالغـة  وتلخص املرشدة الرتبوية الحديث عن جهودهـا بأنهـا أعطـت

ومن جهودها اجتامعاتها مـع . أما افتقدته من أرستها ومن ملجتمع من الحب والحنان(...) عوضت الطالبة 

  (...).وشكل غري مبارش ودون علمها لتوعيتهم بالفهم الخاص الذي تحتاجه حالة (...) الطالبات زميالتها

  :النتائج

واالنشـغال باالمتحانـات النهائيـة مل تـوفر للمرشـدة صـورة أخـرية إن ظروف نهايـة العـام الـدرايس 

وحديثة عن حالتها رغم أنها تحسنت بعض اليشء بفضل جهـود املرشـدة املكثفـة مـع جميـع األطـراف يف 

تحتاج إىل متابعة مستمرة عىل الرغم من تحسن صحتها وتباعـد النوبـات (...) املشكلة وتعتقد أن الطالبة 

لها وتطمح املرشدة الرتبوية يف قـدر أكـرث مـن الثقـة متـنح مـن قبـل الجهـات الرتبويـة التي كانت تتعرض 

  .واملجتمع لتمكن من مامرسة عملها بحرية اكرب وبرسعة واستمرارية

  :حالة رسقة -8

 :عرض الحالة

  .دنانري لطالبة بالصف األول املتوسط) 10(رسقة 

  :اإلجراءات

إىل غرفة املرشـدة الرتبويـة ملعرفـة الوسـيلة التـي جلبـت  )املرسوق منها املبلغ(تم استدعاء الطالبة  .1

معها املبلغ إىل املدرسة، ومعرفة العالقة التي تربط الطالبة مع بقية الطالبـات ومسـتواها الـدرايس 

  .ومعلومات أخرى عنها
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التقت بطالبات الصف وأوضحت لهن بان مبلغـا مـن املـال قـد فقـد إلحـدى زمـيالتهن مـن داخـل  .2

ـقة(ن الطالبـة التـي قامـت بهـذا العمـل الصف وطلبت م بإعـادة املبلـغ إىل غرفـة املرشـدة ) الرس

الرتبوية ألننا يف عرص ثورة علمتنا عىل األمانة واملحافظـة عـىل ممتلكـات الدولـة واآلخـرين وعـدم 

. االستحواذ عىل أموال الغري وبأمكان الجميـع مسـاعدة مـن تكـون يف حاجـة للـامدة ويف أي وقـت

الرسقة هو سلوك يعرب عن حالة نفسية ومادية وهو ذنب اجتامعـي للطالبـة رمبـا  وذكرت لهن بان

 .تكون قد رسقت لالنتقام من طالبة ثانية ذات تأثري عليها

 :النتائج

قبل انتهاء مدة الخمسة أيام املحددة إلعادة املبالغ أعيد مبلـغ العرشـة دنـانري إىل رحلـة الطالبـة صـاحبة 

وقـد طلبـت ) اإلرشـاد مفتـاح األمـل(مع عبارة ) أرجو املعذرة(ب عليها بخط ضعيف املبلغ املرسوق مع ورقة كت

املرشدة الرتبوية من هذه الطالبة عدم ذكر أي يشء عن الحادثة للطالبات وعدم جلب مبـالغ كبـرية كهـذا املبلـغ 

 ).1999الداهري صالح (. إىل املدرسة مستقبال
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  األسئلة العامة
  

  

  ماهو األشد أهمية يف حياة كل من اإلنسان والحيوان التعلم أم النضج وما هو السبب؟ :1س
  

  

  التعلم الجيد وأنت متارس التدريس مع األمثلة من الواقع؟ رشوطكيف ميكن لك أن تستخدم  :2س
  

  حب عليها تفسري نظرية التعلم الرشطي؟مواقف تعليمية مدرسية ينس خمسةعدد  :3س
  

  من الحياة االجتامعية ينسحب عليها تفسري نظرية التعلم الرشطي؟ مواقفعدد خمسة  :4س
  

  بني دور التعلم الرشطي يف التأديب الخلقي لألطفال؟ :5س
  

  بني جوانب االتقان بني نظريتي بافلوف وشورندايك يف التعلم؟ :6س

  احدا لكل مبدأ من مبادئ ثورندايك يف التعلم؟اذكر موقفا تعليميا و  :7س
  

  بشكل أوضح يف حياة الحيوان أم يف حياة اإلنسان؟ والخطأهل يربز دور التعلم باملحاولة  :8س
  

ما هي أهم اإلثارة التي انعكست يف الواقع التعليمي والرتبوي بسبب ظهور نظرية التعلم باملحاولـة  :9س

  والخطأ؟
  

الطفل ميارس الجانب الخلقي من سلوكه باملحاولة والخطـأ ويف حالـة الـرفض مـا هل ميكن أن نرتك  :10س

  هو البديل األفضل؟
  

  .ارضب بعض األمثلة باالستبصار عند طفل اإلنسان :11س
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  .حلل موقفاً تعليميا يبدو فيه تظاهر التعلم الرشطي واملحاولة والخطأ واالستبصار :12س
  

  لتعليمية من نظرية االستبصار؟ماذا جنت العملية الرتبوية وا :13س
  

أرسم موقفاً تعليمياً يعتمد عىل نظرية التعلم عن طريق الفهـم واإلدراك وال ميكـن أن يفرسـ بغـري  :14س
  .ذلك

  

  قارن بني النظريات الرتابطية ونظريات الكشتالت يف مجال الرتبية والتعليم؟ :15س
  

  النظرية التي تقرتب منها يف ذلك؟ما هي وجهة نظرك عن كيفية حصول التعلم وما هي  :16س
  

  باألمثلة أن استشارة ميول الطالب ال تتعارض مع حملهم عىل بذل جهد كبري يف التعلم؟ وضح :17س
  

  طفل يف سلوك غري محمود بالرغم من عقابنا له؟ استمراركيف تفرس  :18س
  

 استخدام الثـواب أم العقـاب هل أن األسلوب الرتبوي السائد يف مدارسنا يف الوقت الحارض أميل إىل :19س
  وملاذا؟

  

  أذكر أمثلة عن إثارة التنافس الضاربني الطلبة املدارس االبتدائية والثانوية؟ :20س
  

التكرار بذاته ال يقوى التعلم وال يضعفه، إمنا يتيح الفرص لعوامل أخرى تؤثر يف التعلم تأثرياً إيجابياً  :21س
  أو سلبياً إرشح ذلك مع األمثلة؟

  

أذكـر األسـس النفسـية لهـذه ) أعطوا الطالب شـيئاً ويعلمونـه ال شـيئاً يحفظونـه(يقول جون دوي  :22س
  .العبارة

  

  ).املفصليجب أن يسري التعلم من املجمل إىل (ارشح قول ابن خلدون  :23س
  

  ).اعمل مبا تعلم لينكشف لك ما مل تعلم(ارشح قول ابن خلدون  :24س
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ما هي أهم خمس أخطاء شـائعة يف العمليـات والرتبويـة وكيـف  كتاباليف ضوء ما درست يف هذا  :25س

  .السبيل إىل تجنبها
  

  كيف أثرت الطريقة التجريبية يف تطور علم نفس الطفل؟ :26س

 ناقش املفاهيم الحديثة للذكاء؟ :27س

نهج ناقش الخصائص املحددة إلحدى مراحل النمو املعريف لبياجية ما هي مضامني هذه املرحلة للمـ :28س

 املدريس؟

إذا كان صحيحا ليتحقق اإلبداع يعني إيجاد يشء ما جديد أرجا فهـل يعنـي هـذا بـأن اإلبـداع هـو  :29س

 بالرضورة غري قابل للتنبؤ وغري خاضع للمعالجة العلمية؟

 -ذكرت مرة بأن األطفال يكتسبون الكالم برسعة مذهلة وينتجون حاال جمال مل يسمعوها مـن قبـل :30س

  هذه الحقائق للنظريات النفسية يف اكتساب اللغة؟ماهي مضامني

نحن ال نعتقد بعد بأن خصائص النمو تتقرر يف السنوات األوىل من الحياة وأنه ال ميكـن أن يحـدث  :31س

 .شيئا ما يغريها علق عىل ذلك

عتمـدة ناقش القول بأن املحاوالت إليجاد معايري خاصـة للنمـو متيـل اىل الفشـل لكـون البيانـات امل :32س

 .عليها تسجل ما ميكن أن يعلمه أطفال معينني يف سياق حضاري معني ويف وقت معني

 ناقش أهمية اللغة كمحدد للسلوك االجتامعي؟ :33س

 :أمام كل عبارة مام ييل) خطأ(أو ) صح(أرش بعالمة  :34س

يتـأثروا بهـذه  عندما تعاين األمهات الحامالت سوء التغذية خالل فرتة الحمل فإن أطفالهن محتمل أن  .أ 

  .الظروف

الضغط االنفعايل لألمهات الحوامل مرتبط بالقدرة عىل رسعـة اإلثـارة والبكـاء املفـرط ألطفـالهم يف   .ب 

  .الطفولة املبكرة
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أعتقد السلوكيون األوائل بأن علامء النفس يجب أن يستخدموا طرق التحريب واملالحظة يف دراسة   .ج 

 .السلوك

 .م بالفطرةيؤكد سكرن بأن تعلم الطفل للغة يت  .د 

 .صاغ فرويد معظم نظرياته عن طريق املالحظة املنظمة لنفسه وملرضاه. هـ

 .سنة طفال متخلفا 12سنوات وعمر زمني  10كان بينية يعترب الطفل بعمر عقيل . و

  :أكمل ما يأيت. ي

  ........................................يدعي بياجة عملية النمو العقيل بـ :35س

 .ينمي األطفال قابلية التعلم مع الرموز التي متثل البيئة.........................خالل :36س

ال ينمي األطفال القدرة عـىل االسـتدالل أو فهـم املنطـق املجـرد أو اختبـار الفرضـيات يف أذهـانهم  :37س

 ...............................................حتى

 .1916أوجد مراجعه شامله مقبولة الختبار بينية يف عام  ............................:38س

سـنة فهـم  30سـنة،  20سـنوات،  10عندما يقارن علامء النفس بني تطور االستنتاجات خالل فرتات  :39س

 .يعملون دراسة

 .اكتساب القواعد اللغوية.......................................يؤكد جومسيك دور :40س

  .أمام العبارة الصحيحة) (أرش بعالمة  :41س

 :            بينية تحسب باملعادلة التالية -إن نسبة الذكاء عىل إختبار ستنافورد -1

                    

             100×             ـــــــ     = نسبة الذكاء  -أ        

  

  100×  ـــــ                = نسبة الذكاء  -ب      

    

 

 العمر العقيل

 العمر الزمني
 الزمنيالعمر

 310 العمر العقيل
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  العمر العقيل_ العمر الزمني = نسبة الذكاء  -ج

  العمر الزمني_ العمر العقيل = نسبة الذكاء  -د

سنوات أن  نسبة ذكائه ) 8(سنوات وكان عمـره الزمني ) 10(عىل اختبـار لطفل عمره ) عيل(أجاب  :42س

  :عىل ستانفورد بينيه هي

  130               130   -أ

  125               125 -ب

  100               100 -ج

  80                 80  -د

  :يف حوايل الستة شهور يبدأ األطفال بـ: 43س

  .استخدام الكلامت املفردة ذات املعاين -أ

  .فهم معاين الكلامت -ب

  .عمل مقدار من األصوات اللغوية -ج

  :يظهر التفكري الحيس لألطفال يف سن :44س

  سنوات3الـ  -أ

  سنوات 4الـ  -ب

  سنوات 5الـ  -ج

  سنوات 6الـ  -د

  ).ب(ما يناسبها من العبارات من املجموعة ) أ(ن عبارة من املجموعةضع أمام كل م :45س
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  مجموعة ب  مجموعة أ

  . تستخدم لتقويم عالقة السبب والنتيجة بني املتغريات  املوضوعية
  .املتغريات التجريبية التي تقاس  التجربة

  .املتغريات التجريبية التي تعالج  املتغريات التابعة
  .جعل التحيزات الشخصية غري مؤثرة عىل البحث  املتغريات املستقلة

   
فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :46س

  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  .تتحدد خصائص الفرد الجسمية والنفسية والعقلية بناء عىل الوراثة فقط  .أ 

 .فية تطرأ عىل جميع مظاهرهيتضمن النمو تغريات كمية وكي  .ب 

 .رسعة النمو ليست متساوية أثناء املراحل املختلفة  .ج 

  .الطفل الذيك يكون منوه اللغوي رسيعاً والطفل الغبي يكون منوه اللغوي بطيئاً   .د 
  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :47س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  .إن وجود ارتباط عال بني النضج االجتامعي والذكاء معناه أن أحدهام سبب لآلخر  .أ 

 .تشرتك املناهج املستخدمة يف دراسة النمو يف أن جمع البيانات يكون بطريقة متقنة  .ب 

 .بالرغم من قاعدة املالحظة يف دراسة النمو إال أنه تعاين من وجود بعض الصعوبات  .ج 

 .يف دراسة منو األطفال» يل املذكرات الخاصةتحل«ميكن استخدام    .د 
  .للمقابلة فائدة كبرية يف دراسة النمو إال أنها تعاين من بعض الصعوبات. هـ
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فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :48س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  .من مكونات دينامية تتابعيه بنائية -رية التحليل النفيسكام ترى نظ -يتكون النمو  .أ 

 .تنطبق هذه العبارة عىل وجهة نظر مدرسة التحليل النفيس» يكون الفرد إيجابيا أثناء النمو«  .ب 

 .رفضت السلوكية القول بوجود مراحل منائية معينة مير بها الفرد  .ج 

 .تؤكد النظرية املعرفية عىل إيجابية الكائن أثناء النمو  .د 
  .تتشابه مراحل النمو يف التحليل النفيس مع مراحل النمو يف النظرية املعرفية. هـ

  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :49س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  .ال يرتبط ظهور الخصائص الجنسية الثانوية بعوامل الوراثة  .أ 

  .النضج والتدريب يكتسب اإلنسان فرديتهبتفاعل   .ب 

بينت الدراسات التي أجريت عىل الحيوانات أن أيضاً من مظاهر السـلوكية كالسـباحة مـثال تـتعلم   .ج 
 .مبالحظة تدريبات اآلخرين من أفراد النوع

  .التدريب يغري من تتابع مراحل اكتساب أية مهارة  .د 
  

ارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العب :50س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  .يتأثر النمو بالحرمان من املثريات وبالتعرض لها  .أ 

 .كلام كان حرمان الطفل من املثريات يف سن مبكرة كلام كان تأثريها أكرب  .ب 

  .يتقارب ذكاء التوأمني لو ربيا بعيدين أحدهام عن اآلخر  .ج 
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 .الغنية باملثريات تأثريها يجب أن تكون املنريات كثرية ومتعددة وملدة طويلة ليك تؤدي البيئات  .د 
للحرمان من املثريات آثاره الضارة بالجهاز العصـبي وبقـدرة الفـرد عـىل مواجهـة املثـريات الجديـدة . هـ

 .وبقدرته عىل التعلم
  

بجوارهـا أمـا إذا كانـت فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح  :51س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  .تلعب الوراثة دوراً أساسياً يف الفروق بني األنواع ويف الخصائص الجبلية الوراثية لبنية األفراد  .أ 

 .تنتقل الوراثة عن طريق الكروموسومات والجينات  .ب 

 .تتحد الخصائص الوراثية بجني واحد تنقله الكروموسومات  .ج 

 .وراثية الظاهرة الواضحة دليالً عىل البنية الجينية الكامنةتعترب الخصائص ال  .د 
 .أثناء فرتة الحمل تنفرد وراثة بتحديد خصائص الجنني. هـ

  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :52س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

 .اآلباء واألبناءهناك فروق شاسعة بني ذكاء   .أ 

 .الوراثة هي املحدد األول واألخري لذكاء األفراد  .ب 

 .األرجاع الفسيولوجية لالنفعالية تكون أكرث تشابهاً بني التوائم غري املتامثلة  .ج 

 .نسبة اإلصابة بالفصام بني التوائم األخوية أعىل منها بني التوائم املتامثلة  .د 
  .باملرض النفيستتفاعل الوراثة والبيئة معا يف اإلصابة . هـ
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فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :53س

  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  .الرجال أقوى وأضخم من النساء  .أ 

 .البنات أرسع يف القراءة من الذكور  .ب 

 .الرجال دامئا أكرث ذكاء من النساء  .ج 

 .ني اىل تفاعل العوامل الفسيولوجية واالجتامعيةترجع الفروق بني الجنس  .د 

 .ترجع الفروق الفردية بصفة عامة اىل عوامل الوراثة. هـ
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  ):تعريفه وأهمية دراسته: النمو(إجابات أسئلة 
  

النمو سلسـلة منظمـة مـن التغـريات البنائيـة واإلنشـائية املسـتمرة والديناميـة تهـدف إىل : صواب -1

  .اكتامل تحقيق النضج

 .يبدأ النمو من اللحظة التي تتكون فيها البويضة امللقحة ويستمر حتى اكتامل النضج: خطأ - 2

النمو الوظيفي هو النمو الوظائف الجسمية والعقلية واالجتامعية لتساير تطور حيـاة الفـرد : خطأ -3

 .واتساع نطاق بيئته

فس اىل فهـم يهدف العلم اىل فهم الظـواهر والتنبـؤ بهـا والـتحكم فيهـا ويهـدف علـم الـن: صواب -4

السلوك والتنبؤ به والتحكم فيه ويهدف علم نفس النمو أيضا اىل فهم النمـو والتنبـؤ بـه والـتحكم 

 .فيه

  ):الخصائص العامة للنمو(إجابة أسئلة 
  

تتحدد املعامل املميزة للفرد من الناحية الجسمية والنفسية والعقليـة بنـاء عـىل التفاعـل بـني : خطأ -1

  .الوراثة والبيئة

تضمن النمو تغريات كمية مثل تغريات الطول والوزن ونسبة الذكاء، أما التغريات الكيفيـة ي: صواب -2

 .فمنها تغري انفعاالت الطفل من البسيط اىل املعقد املتنوع عندما يكرب

تختلف رسعة النمو أثناء املراحل املختلفة فالطفولة املبكـرة واملراهقـة مـن مراحـل النمـو : صواب -3

 .املتأخرة والرشد فهي من مراحل النمو البطيء الرسيعة أما الطفولة

إن القاعدة التي تحكم مظاهر النمو لدى الفـرد الواحـد هـي االرتبـاط أي متيـل املظـاهر : صواب  -4

فالطفـل الـذيك يكـون منـوه اللغـوي رسيعـا أمـا . املختلفة اىل االرتباط مع بعضها ارتفاعا وانخفاضـا

  .الطفل الغبي فيكون منوه اللغوي بطيئا
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  )املنهج الوصفي املعياري، املنهج التجريبي: مناهج دراسة النمو(إجابة أسئلة 
يهتم املنهج الوصفي املعياري بوصف مظـاهر منـو األطفـال وسـلوكهم يف كـل مرحلـة مـن : صواب -1

  .مراحل النمو ذلك لوضع معايري معينة تستخدم لفهم النمو والتنبؤ به ورسم الخطط للتحكم فيه

التتبعية املتصلة عىل متابعة أحد مظـاهر السـلوك لـدى طفـل واحـد أو عـدة  تقوم الطريقة: خطأ -2

 . أطفال، أما بياجية فلقد استخدم الوظيفة التتبعية املنفصلة

دراسة حـاالت األطفـال املتوحشـني هـي منـوذج السـتخدام طريقـة دراسـة الحـاالت الشـاذة : خطأ -3

 .وليست تقليل التنبيهات

يف دراسة النمو بعدة طرق مثل طريقة التقليـل أو الحرمـان مـن يستخدم املنهج التجريبي : صواب -4

 .التنبيهات واستخدام التوائم املتامثلة ودراسة الحاالت الشاذة

  )بعض وسائل دراسة النمو - رتباطياملنهج أال  - مناهج دراسة النمو(إجابة أسئلة 
إال أن اكتشاف هـذه . ختلفةنهج أالرتباطي اىل تبني العالقة بني الظواهر السلوكية امليهدف امل: خطأ -1

العالقــات ال يعنــي أن إحــدى الظــواهر ســبب لألخــرى، فوجــود ارتبــاط عــال بــني الــذكاء والنضــج 

  .االجتامعي ال يعني الذكاء سبب للنضج االجتامعي

يشرتك املنهج الوصفي املعياري مـع التجريبـي مـع أالرتبـاطي يف أن جمـع البيانـات يكـون : صواب -2

 .بطريقة معينة

تعترب املالحظـة ذات فائـدة كبـرية يف دراسـة النمـو وخاصـة يف جمـع البيانـات عـن بعـض : صواب -3

ومع هذا فـإن املالحظـة تعـاين مـن . الخصائص الكيفية للسلوك مثل طريقة تعامل الطفل مع غريه

بعض الصـعوبات منهـا تأويـل املالحـظ للسـلوك وكـرثة مظـاهر السـلوك التـي تحـدث يف اللحظـة 

  .الواحدة
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تحليـل املـذكرات الخاصـة لدراسـة النمـو النفيسـ ملـراهقني ألنهـم مييلـون اىل كتابـة يصـلح : خطأ -4

 .مذكراتهم الخاصة

أثناء املقابلة ميكن استثارة األطفال للحديث عن األمور الهامة موضـوع الدراسـة إال أن مـن : صواب -5

يث عن املوضـوع الصعوبات التي تعرتض املقابلة كيفية بناء عالقة مع الطفل وكيفية استثارته للحد

 .املطلوب دراسته

  ):نظريات النمو(إجابة أسئلة 
  

ديناميـة . يرى أنصار التحليل النفيس أن النمو يتكون من مكونات ديناميـة تتابعيـه بنائيـة: صواب -1

لوجود الرصاع بني غريزيت الهدم والبناء وتتابعيه ألن الفرد أثناء منوه مير مبراحـل متعـددة، وبنائيـة 

  .جهاز النفيس ومكوناتهلتصور فرويد لل

ترى مدرسة التحليل النفيس أن منـو اإلنسـان يكـون محكومـا بأحـداث سـيكولوجية داخليـة : خطأ -2

 .ولذلك فإنه يكون سلبيا أثناء النمو

رفضت السلوكية القول بوجود مراحل مير بها الفرد أثناء منـوه بـل أكـدت أن النمـو يكـون : صواب -3

 .لها الفرد نتاجا للمؤثرات البيئية التي يتعرض

ترى النظرية املعرفية أن اإلنسان يكون إيجابيـا أثنـاء عمليـة النمـو إذ يتفاعـل مـع البيئـة : صواب -4

 .تفاعال إيجابيا بناء

يختلف تصور التحليل النفيس ملراحل النمو عن تصور النظريـة املعرفيـة ألن مراحـل الـنم يف : خطأ -5

 .بيئةالتحليل النفيس بنيت عىل أساس تفاعل الكائن مع ال
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  )والتدريب النضج والنمو -بعض العوامل املؤثرة عىل النمو(إجابة أسئلة 
ال تظهر بعض الخصائص الوراثية بعد امليالد مبارشة منها الخصـائص الجنسـية الثانويـة التـي : خطأ -1

  .تظهر يف فرتة املراهقة معتمدة عىل النضج باإلضافة اىل الوراثة

يق النمو قارصا عىل تأثري النضج فقط لتشابه جميـع األفـراد لو كان اكتساب املهارات وتحق: صواب -2

 .يف الصورة النهائية للنمو ويف درجة مهارتهم أي أن هذا التفاعل هو الذي يصبغ عىل الفرد فرديته

السمك ال يستطيع السباحة مبجرد مالحظته تدريبات األسامك األخرى بل مبكن ارجـاع تعلـم : خطأ -3

 .والنضج والتدريب السمك للسباحة اىل الوراثة

 .إن التدريب يرسع من اكتساب املهارة وال يغري من مراحل اكتسابها: خطأ -4

  )التنبيهات وأثرها عىل النمو -موبعض العوامل املؤثرة عىل الن(إجابة أسئلة 
إن تعرض الطفل لبيئات غنية باملثريات يحسن من بعض أمناط سلوكه ومن قدراتـه وذكائـه : صواب -1

 ان الطفل من املثريات تأثريه السيئ عىل مظاهر منوه بينام يكون لحرم

ال ميكن تكون املثريات كثرية ومتعددة وأن يتعرض لها الطفـل مـدة طويلـة لـيك تـؤدي اىل : صواب -2

 .إحداث تغيري دائم يف سلوك الفرد

بينت الدراسات أن الحرمان من املثريات يؤثر عىل حساسـية الجهـاز العصـبي وعـىل حجـم : صواب -3

ىل درجة تعقيد وظائف الهيبوبالموس وعىل األعصـاب املـوردة وعـىل قـدرة الشـخص عـىل املخ وع

  .مواجهة املواقف الجديدة وعىل التعلم
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  )الوراثة والعوامل الوالدية -نموبعض العوامل املؤثرة عىل ال(إجابة أسئلة 
ألن بيئتـه الوراثيـة تحدد الوراثة الفروق بني األنواع املختلفة للكائنـات فالسـمك ال يـتكلم : صواب -1

تختلف عن بيئة اإلنسان املوروثة كذلك تسهم الوراثة يف تحديد الفـروق بـني أفـراد النـوع الواحـد 

  .هذا باإلضافة اىل تأثري العوامل الوالدية والبيئية. لوجود الجينات املسيطرة واملتنحية

 .بها األفراد هي حاملة الجينات التي تحدد الخصائص التي يتميز تالكر وموسوما: صواب - 2

 .ألن الخصائص الوراثية تحدد باتحاد جينات األب مع جينات األم: خطأ -3

ال تعترب الخصائص الوراثية الظاهرة دليال عىل الخصـائص الوراثيـة الكامنـة ذلـك ألنـه توجـد : خطأ -4

جينات مسيطرة وأخرى متنحية فمثال لون العني البني يعترب مسيطرا عىل اللون األزرق فـإذا اتحـد 

 اللون البني بجني اللون األزرق فإن لون عني الطفل يكون بنيا أما إذا اتحد جـني اللـون األزرق جني

 .مع جني آخر للون األزرق فإن لون الطفل يكون أزرق

أثناء فرتة الحمل يتعرض الجنني اىل نوعني من املؤثرات هام الوراثة والعوامل الوالدية، وتعترب : خطأ -5

 .موعة من العوامل البيئية التي يتعرض لها الفردالعوامل الوالدية أول مج

  )وراثة بعض السامت والخصائص(إجابة أسئلة 
  

  .يكون ذكاء األبناء أقرب اىل ذكاء اآلباء منه اىل أي شخص آخر: خطأ -1

النتيجة التي ميكن استنتاجها من الدراسات التي أجريت حـول تـأثري الوراثـة عـىل الـذكاء أن : خطأ -2

 .بيئة يؤثر يف مستوى ذكاء الفردتفاعل الوراثة وال
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بالرغم من وجود دليل ضعيف عىل وراثة اإلنسـان لالنفعاليـة فـإن اإلرجـاع الفسـيولوجية : صواب -3

 .لالنفعالية تكون أكرث تشابها بني التوائم املتامثلة عنها بني التوائم األخوية واألشقاء

املتامثلة تكون أعـىل منهـا بـني التـوائم بينت الدراسات أن نسبة اإلصابة بالفصام بني التوائم : خطأ -4

 .األخوية

نسبة اإلصابة بني التوائم املتامثلة باملرض النفيس تكون أعىل منها بني التوائم األخوية إال أن : صواب -5

هذا ال يعني إنفراد أثر الوراثة يف اإلصابة باملرض النفيس إذ أن وجود االستعداد للمرض النفيس قـد 

 .هتنميه البيئة أو تخمد

  )الوراثة والفروق الجنسية(إجابة أسئلة 
  

مـع قـوة عضـلية % 20وأثقل وزنا منهن مبقـدار % 6يكون الرجال أطول من النساء مبقدار : صواب -1

  .تفوق قوة النساء

ذلك لتفوقهن يف األعامل التي  -حتى مستوى الجامعة –البنات أرسع من الذكور يف القراءة : صواب -2

 .نتباه للتفصيالت أو للتغريات التي تحدث يف املثرياتتحتاج اىل مزيد من تركيز اإل 

ال ميكن الوصول اىل حكم عام بتفوق أحد الجنسني عىل اآلخر يف الذكاء أو القـدرات العقليـة : خطأ -3

 .املختلفة

ترجع الفـروق بـني الجنسـني إىل تفاعـل العوامـل الفسـيولوجية واالجتامعيـة، فـإذا كانـت : صواب -4

دد االستعدادات الكامنة فإن العوامل االجتامعية تعترب مسئولة عن إظهار العوامل الفسيولوجية تح

 .هذه االستعدادات بشكل معني يتالءم مع توقعات كل ثقافة

  .ترجع الفروق الفردية بصفة عامة إىل تفاعل الوراثة والبيئة معا: خطأ -5
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  :حدد معنى املكونات اآلتية لتعريف النمو :54س

  .سلسلة من التغريات  ) أ

 .التغريات بنائية وإنشائية تكون  ) ب

 .تكون التغريات متصلة  ) ت

 .تكون التغريات دينامية  ) ث

  ما الفرق بني النمو التكويني والنمو الوظيفي؟ :55س

 .حدد أهداف دراسة النمو وقارن بينها وبني أهداف علم النفس :56س

 :الحظ أن تجيب عل ما يأيت. صمم تخطيطا بني مراحل النمو وجوانبه ومظاهره :57س

  اهي مراحل النمو؟م  . أ

 ما هي جوانب النمو؟  . ب

 ما هي مظاهر النمو؟  . ت

 هل يصحب كل مرحلة تغريات يف جوانب النمو؟  . ث

 هل يصحب كل جانب تغريات يف مظاهر النمو؟  . ج

  قارن بني املنهج الوصفي املعياري والتجريبي واإلحصايئ يف دراسة النمو؟ :58س

 النفيس يف تفسري النمو؟ قارن بني النظرية السلوكية واملعرفية والتحليل :59س

 أي العبارات اآلتية توافق عليها؟ وملاذا؟ :60س

  .السلوك نتاج للوراثة فقط  ) أ

 .السلوك نتاج للبيئة فقط  ) ب

 .السلوك محصلة إلضافة أثر الوراثة عىل البيئة  ) ت

  .السلوك محصلة لتفاعل الوراثة مع البيئة  ) ث
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ة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيح :61س
  :بجوارها× خاطئة فضع عالمة 

  .التعلم تغري دائم يف السلوك يتضمن كل التغريات الراجعة للتعب واإلصابات  .أ 

 .ميكن إدراك التعلم إدراكاً مبارشاً   .ب 

 .يحدث التعلم يف كل املظاهر السلوكية  .ج 

 .يتشابه تعلم اإلنسان مع تعلم الحيوان  .د 

 .عىل الجانب الحريك من السلوك يقترص التعلم. هـ
  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :62س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  .يستخدم الباحث منهج االستبطان لدراسة التعلم. أ
ة التحكم فيه بسـهولة فضـالً عـن يستخدم الباحث يف مجال التعلم الحيوان لبساطة سلوكه وإمكاني. ب

  .عليه) الخطرية(إمكان إجراء التجارب 
من رشوط إجراء التجارب الخاصـة بـالتعلم تحديـد الـدافع والهـدف والعـائق ونـوع السـلوك الـذي . ج

  .سيالحظ وطريقة تسجيله وقياسه
  .تهيئة الكائن للتجربة غري رضورية. د

  .عىل نوع التعلم تستخدم وسائل متعددة لقياس التعلم بناء. هـ
  

يف األجزاء التالية ستجد عدة تجارب خاصة بالتعلم أجريت يف معامل علم النفس تخري واحدة منهـا  :63س
  .وبني توفر العنارص املطلوبة إلجراء تجارب التعلم فيها

  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :64س
  :بجوارها) ×(طئة فضع عالمة خا

  

  .من أنواع التعلم ما هو حريك ومعريف ووجداين  .أ 
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 .إن الخلط يف فهم طبيعة التعلم قد ينتج عن تصور أن للتعلم أنواعاً منفصلة مختلفة الكيفية  .ب 

 .توجد صور من التعلم تشمل أكرث من نوع من أنواع التعلم  .ج 

  .ي مصطنعإن تقسيم التعلم إىل أنواع ما هو إال تقسيم تعسف  .د 
  

. إلخ... إجمع بعض أسئلة للتعلم كالقراءة والكتابة وقيادة السيارة والسباحة ورسم املناظر الطبيعية :65س
ثم حلل بعضاً منها ووضـح . وحاول تصنيفها مستخدماً بعد االستجابة الواضحة االستجابة الخفية

  .هل هي مزيج من أنواع مختلفة أم نوع واحد خالص
  

جموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت فيام ييل م :66س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  

  .قامت تجارب بافلوف عىل تقديم املثرب الرشطي بعد املثري الطبيعي  .أ 

عـن االستجابة الرشطية املرجاة هي االستجابة الرشطية التي ال يزيد الفاصل الزمني بني املثـري فيهـا   .ب 
 .  نصف ثانية

 .ميكن تكوين االشرتاط العكيس بسهولة  .ج 

 .ميكن ترشيط استجابات الجهزي الهضمي  .د 
 .يقاس التعلم يف االرتباط الرشطي بسعة االستجابة. هـ
 .للتعلم باالرتباط الرشطي تطبيقاته يف سلوك اإلنسان  . و

  

  .من حياتك اليومية أذكر بعض األمثلة لالرتباط الرشطي الكالسييك :67س
  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :68س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  

  .اهتم سكرن مبفاهيم وتكوينات فرضية مثل اإلرادة والغريزة  .أ 

  .يف االشرتاط الكالسييك يقوم الحيوان بكل املجهود للحصول عىل الدعم  .ب 
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 .ستمر وجزيئيقسم التدعيم اىل م  .ج 

  .تكون االستجابة أكرث ثباتا مع جداول النسب  .د 
  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :69س

  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 
  

  .التعلم كام حددته تابا عملية حفظ صم للمعلومات .أ 

 .أن يصل املتعلم بنفسه إىل اكتساب املعلومات من املعامل الرئيسية للتعلم باالكتشاف  .ب 

 .االكتشاف هو الهدف النهايئ للتعلم  .ج 

 .إننا نتفاعل مع البيئة من خالل مواقف جزئية وأشياء فردية  .د 

 .التعلم باالكتشاف يؤدي للوصول اىل الفئات فقط. هـ
  

رهـا أمـا إذا كانـت فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوا :70س

  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 
  

  .يدرك التعلم مبارشة  .أ 

 .اختلفت نظريات التعلم بناء عىل الهدف الذي تسعى إليه  .ب 

 .استخدم االشرتاطيون تجارب أبسط من تجارب الجشطلت  .ج 

 .بالرغم من أوجه االختالف بني النظريات املختلفة فإنه توجد أوجه أخرى لالتفاق  .د 
  

مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  فيام ييل :71س

  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 
  

  .ترجع تغريات النضج إىل البيئة أما تغريات التعلم فرتجع إىل الوراثة  .أ 

  .يجب أن تتضمن برامج إعداد املعلمني دراسات عن النمو  .ب 
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 .لطابعالدافعية حاالت داخلية سيكولوجية ا  .ج 

 .األهداف واملحفزات ميكن أن تكون من الدوافع  .د 
  .املامرسة رشط للتعلم لكن ليست كل مامرسة تعلامً . هـ

  

  إجابات األسئلة العامة املطروحة يف الكتاب
  

التعلم تغري شبه دائم يف سـلوك الكـائن الحـي وال يشـمل التغـريات املؤقتـة التـي ترجـع اىل : خطأ -1
  .ات أو بعض األدوية والعقاقريعوامل عارضة كالتعب واإلصاب

ال ميكن إدراك التعلم إدراكا مبارشا بل يستدل عليه من تغري رسعة أداء السلوك أو مـن دقـة : خطأ -2
 .السلوك ونقص األخطاء

ال يحدث التعلم يف كل املظاهر السلوكية، فاإلرجاع العصبية واألفعـال املنعكسـة التـي يولـد : خطأ -3
لوكا متعلام فلم نتعلم العطس والتثـاؤب، إال أنـه ميكـن تعـديل هـذه اإلنسان مزودا بها ال تعترب س

 .األفعال املنعكسة
. يختلف تعلم اإلنسان عن تعلم الحيوان ألن قدرة اإلنسان عىل التعلم تفوق قـدرة الحيـوان: خطأ -4

ودوافـع . كذلك يكون تعلم اإلنسان معتمداً يف جزء كبري منه عىل اللغة وتنظيم املوقـف التعليمـي
 .حيوان للتعلم تختلف عن دوافع اإلنسانال

يشمل التعلم التغريات التي تطرأ عىل الجانب املعـريف كاكتسـاب املبـادئ واملفـاهيم، وعـىل : خطأ -5
إال . الجانب الحريك كركوب الدراجة، وعىل الجانب الوجداين كتعلم االنفعاالت واكتساب االتجاهات

 .ةأن هذا ليس معناه أن السلوك ليس له وحدة كلي
االستبطان منهج ذايت ينعكس فيه اإلحساس عـىل نفسـه ليعـرب الفـرد عـام يشـعر بـه تعبـرياً : خطأ -6

  لفظياً، وهذا املنهج طبعاً ال يستخدم مع الحيوان أو األطفال
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أو املرىض النفسني والعقليني، ولهذا فإنه ال يستخدم يف دراسـة الـتعلم ولكـن يسـتخدم  
 .املنهج العلمي التجريبي

خدم الباحث الحيوان يف دراسته للـتعلم لألسـباب املشـار إليهـا، ويسـتخدمه أساسـاً يف يست: صواب -7
إال أن هذا ال مينع من استخدام اإلنسـان لدراسـة بعـض العوامـل املـؤثرة عـىل . دراسة طرق التعلم

 .التعلم
من تحليل تجربة ثورنديك يتضح أنه ال بد من توافر عدة رشوط إلجـراء التجـارب الخاصـة : صواب -8

 .بالتعلم وهذه الرشوط هي املشار إليها
تهيئة الكائن للموقف التعليمي وللتجربة وللجهـاز ولـألدوات التـي ستسـتخدم أمـر رضوري : خطأ -9

 .منعا لتأثري عدم ألفة الحيوان باملوقف كعامل متدخل يف التجربة
الحـريك  تستخدم وسائل متعددة لقياس املتعلم تختلف تبعـا ملـا يـتعلم فمقـاييس الـتعلم: صواب - 10

 .تختلف عن مقاييس التعلم املعريف أو الوجداين
  

  إجابات أنواع التعلم
  

التعلم قد يكون حركياً كتعلم السـباحة، أو معرفيـاً كـتعلم املفـاهيم واملبـادئ واملعـاين، أو : صواب -1
وجدانياً مثل تعلم االتجاهات واالنفعـاالت، إال أن هـذا ال يفقـد السـلوك وحدتـه الكليـة فـالتعلم 

  .الحريك يتضمن جوانب معرفية وأخرى وجدانية
تلفة إال أن هذا ال يعني أنها منفصلة وأن كال منها يختلـف بالرغم من أن للتعلم أنواعاً مخ: صواب -2

عن اآلخر اختالفاً ميكن وضعها عىل محور واحد ميتد من االستجابة الواضحة الظاهرة إىل االسـتجابة 
والدليل عىل ذلك أيضاً أن كـل نـوع يتضـمن بعضـاً مـن األنـواع األخـرى، فـالتعلم الحـريك . الخفية

  ألخرى، فالتعلم الحريك يتضمن جوانب معرفية ووجدانيةيتضمن بعضاً من األنواع ا
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 .والتعلم باالستبصار يتضمن جوانب حركية 
 .تعلم االتجاهات يتضمن جوانب حركية ووجدانية ومعرفية: صواب -3
السلوك وحدة كلية وأن تقسيم التعلم إىل أنواع ما هو إال تقسيم مصطنع تعسفي ليسـهل : صواب -4

، وتنظـيم املـواد العلميـة التـي جمعـت يف مجـال الـتعلم تحقيقـاً دراسة ظواهر الـتعلم املختلفـة
 .لالستفادة العلمية املنظمة منها

  

  إجابات االشرتاط الكالسييك
  

أو ) الطعـام(قبـل املثـري الطبيعـي ) الجـرس(قامت تجارب بافلوف عىل تقديم املثري الرشطي : خطأ -1
  .تالزمها معاً 

اصل الزمني بني املثريين طويالً وهـي تقـوم عـىل أسـاس االستجابة املرجأة تحدث إذا كان الف: خطأ -2
 .توقع الكائن الحي املثري الطبيعي

وذلـك . االشرتاط العكيس ال ميكن إحداثه ألنه يقوم عىل أساس تقديم األكل متبوعـاً بـالجرس: خطأ -3
 .بعكس الرتيب املعمول به يف تجارب االشرتاطية العادية إذ يقدم الجرس متبوعاً باألكل

 .أمكن باستخدام االرتباط الرشطي ترشيط استجابات الجهاز الهضمي ودقات القلب :صواب -4
ولكـن . من وسائل قياس التعلم باالرتباط الرشطي سعة االستجابة أي كميـة اللعـاب املفـرز: صواب -5

 .توجد وسائل أخرى مثل مقاومة االستجابة لالنطفاء وكمون االستجابة
الرشــطي يف ســلوك اإلنســان تفســري اكتســاب املخــاوف مــن تطبيقــات الــتعلم باالرتبــاط : صــواب -6

  .واالتجاهات واستخدام مبادئه يف العالج السلويك
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  لم الوسييل أو االشرتاط اإلجرايئإجابات التع
  

اهتم سكرن مبالحظـة السـلوك مالحظـة علميـة موضـوعية ورفـض أي مفـاهيم أو تكوينـات : خطأ -1
  .فرضية مثل اإلرادة والغريزة

املجرب الطعام يف فم الكلب فإنه يفرز اللعاب وبعد تكوين الرابطة الرشطية يفـرز اللعـاب  عندما يضع: خطأ - 2
 ).الطعام(استجابة للجرس فهو ال يقوم بأي مجهود للحصول عىل املدعم 

 .التدعيم املستمر هو التدعيم الذي يحصل فيه الحيوان عىل املدعم يف كل محاولة ناجحة: صواب -3
 .لتدعيم الذي يحصل فيه الحيوان عىل املدعم يف بعض املحاوالت الناجحةالتدعيم الجزيئ هو ا    

 .يرجع ذلك إىل أن الكائن ال يعرف متى سيحصل عىل الطعام يف جداول النسب: صواب -4
  

  إجابة التعلم باالكتشاف
  

تابا من أنصار التعلم باالكتشاف وترى أن الـتعلم عمليـة تحويليـة تقـوم عـىل متثـل املـتعلم : خطأ -1
ات واملعلومات ثم قيامه بعمليات عقلية لتنظيم واسـتخدام هـذا املحتـوى بصـور جديـدة يف للخرب 

  .مواقف جديدة
أن أفضـل طريقـة الكتسـاب املعلومـات هـي أن «من املعامل األساسية للتعلم باالكتشـاف، : صواب -2

 .»يصل إليها املتعلم بنفسه وبناء عىل استبصاره الذايت
باالكتشاف هو أن يصبح املتعلم مبتكراً ومفكراً ناقداً ال ناقالً حرفيـاً  إن الهدف النهايئ للتعلم: خطأ -3

 .للمعلومات واملعارف
يتضمن التفاعل مع البيئة التعامل مع فئات مـن األشـياء ال مـع أشـياء فرديـة، وهـذا يوضـح :خطأ -4

 .فائدة الفئات التي أشار إليها برونر
  .ىل الفئات وإىل أنظمتها الرمزيةعند برونر أن التعلم باالكتشاف هو الوصول إ: خطأ -5



  األسئلـــة العامـــة

330 
 

 

  إجابات تعليق عىل نظريات التعلم
  

  .ال يدرك التعلم مبارشة بل يستدل عليه عن طريق التغريات الحادثة يف السلوك واألداء: خطأ -1
اختلفت النظريات بناء عىل الهدف الذي تسعى إليه فقـد يكـون الهـدف هـو الوصـول إىل : صواب -2

أو الرتكيـز عـىل الجوانـب التطبيقيـة دون ) نظريـات الـتعلم( الـتعلم القوانني واملبادئ التي تفرسـ
 ).نظريات التعليم(إهامل للمبادئ 

اختلفت النظريات يف درجة صعوبة التجارب التي استخدمتها فلقـد اسـتخدم االشـرتاطيون : صواب -3
 ً  .تجارب بسيطة أما الجشطالتيون فقد استخدموا تجارب أكرث تعقيدا

ختالفات املوجودة بني النظريات إال أنها اتفقـت عـىل أهميـة أهميـة الـدافع بالرغم من اال : صواب -4
والتدريب وأن املوقف التعليمي موقف معقد متشابك العوامل واملثريات وأن اسـتجابة الكـائن لـه 

 .تكون استجابة ذات وحدة كلية
  

  إجابات رشوط التعلم
  

  .تغريات التعلم أساساً إىل البيئة نرجع تغريات النضج أساساً إىل الوراثة بينام ترجع: خطأ - 1
يجب أن تتضمن برامج أعـداد املعلمـني دراسـات عـن النمـو حتـى يسـتطيع املعلـم فهـم : صواب -2

 .تالمذة وتهيئة املناسبة لنضجهم
الدافعية حاالت داخلية كامنة سيكولوجية وفسيولوجية وتعرب عن تكوينات فرضـية ال تـدرك : خطأ -3

 .ك الكائن يف اتجاه معني إذ يتحرك الجائع بحثاً عن الطعاممبارشة بل يستدل عليها من سلو 
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تختلف األهداف واملحفـزات عـن الدافعيـة يف أن األهـداف واملحفـزات أشـياء أو معنويـات : خطأ -4
 .خارجية يسعى الفرد إىل الحصول عليها أما الدافعية فهي حاالت داخلية

ألنها متد تكـون مجـرد تكـرار السـلوك  املامرسة رشط للتعلم لكن ليست كل مامرسة تعلامً : صواب -5
 .فقط دون تحسن أو تغري يف األداء

  

  إجابات أسئلة تقوميية
  

  :أوالً
  

  التعلم دامئاً تحسن يف األداء، انقد هذه العبارة محدداً تعريف التعلم؟ -1
 .ضع قامئة تحدد خصائص التعلم -2
 .تجابات املختلفةارسم رسامً تخطيطياً يوضح موقع لهدف بالنسبة للعائق والدافع واالس -3
 :من تجربة ثورنديك حدد -4

  .النتيجة التي توصل إليها -قياسه للتعلم –الفرض الذي اختربه الباحث  –املشكلة موضوع الدراسة     
  هل توافق عىل أن للتعلم أنواعاً منفصلة؟ وملاذا؟ أذكر األدلة التي تؤيد رأيك؟ -5
 األنظمة الرمزية للفئات   الفئات   ستجابة الرشطية املرجأةاال    التعزيز    .املثري الرشطي   :عرف املصطلحات اآلتية -6
  أذكر خمسة عوامل توضح أسباب اختالف نظريات التعلم؟ -7
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 .أرسم تخطيطاً يبني الرشوط العامة للتعلم وعالقة كل منها باآلخر باستخدام األسهم -8

  

  .يهل تستطيع اآلن أن تكتب مقاالً تبني فيه أن علم النفس املعارص سلويك وظيف :72س
  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :73س
  :بجوارها× خاطئة فضع عالمة 

  

  .استخدم ابنجهوس مقاطع عدمية املعنى لسهولة حفظها  .أ 

 .ترجع أهمية ابنجهوس إىل أنه طور التعلم التسلسيل  .ب 

 .ق يف إعادة التعلميقاس املتذكر باالقتصاد يف الوقت املستغر   .ج 

 .تعترب أسئلة االختيار من متعدد منوذجاً ألسئلة قياس التذكر باالعتامد عىل التعرف  .د 
  

فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت  :74س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  

  .شاطتتميز الذاكرة األولية بالخمول وعدم الن  .أ 

 .تنىس الذاكرة الحسية املعلومات نتيجة لفقدان األثر  .ب 

 .وحدة معرفية 16سعة الذاكرة األولية حوايل   .ج 

 .يعترب حاجز الرتديد ذا أهمية كبرية بالنسبة للذاكرة الثانوية  .د 
 .االجراءاتية -القصصية -السيامنتيكية: للذاكرة الثانوية أنواع ثالثة هي. هـ

  

لعبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت فيام ييل مجموعة من ا :75س
  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 

  

  .إن العامل الذي يؤثر عىل الزمن الالزم للتعلم يؤثر عىل التذكر أيضاً   .أ 
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يحتاج تعليم ضعاف العقول إىل استخدام املاديات أكرث من املجردات لسهولة الـتعلم القـائم عـىل   .ب 

 .يأساس ماد

 .التدريب املركز يسهل التعلم عن التدريب املوزع  .ج 

 .كلام زاد الذكاء زادت قدرة الشخص عىل التذكر  .د 

إذا وقف مدرس تدريب عىل التدريب يف االبتدايئ أمام تالميذ باملرحلة الثانوية ألول مـرة هـذا يـؤثر . هـ

 .عىل تذكره للامدة الدراسية
  

نت العبارة صحيحة ضع عالمـة صـح بجوارهـا أمـا إذا كانـت فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كا :76س

  :بجوارها) ×(خاطئة فضع عالمة 
  

 cN  تذكر الخربات املكبوتة يعتمد عىل التوصل للقرائن التي تساعد عىل ذلك.  

 lN  تشوه أثر املادة املتعلمة من عوامل نسيانها. 

 xN  قد تؤدي املادة الجديدة إىل محو التعلم. 

 …N   الالشعوري للدوافع غري املقبولةالقمع هو النسيان الالإداري. 
  

  إجابات التذكر وقياسه
  

  .استخدم ابنجهوس مقاطع عدمية املعنى ليستبعد أثر الخربة السابقة عىل الحفظ والتذكر: خطأ -1

وقد خضـعت . ترجع أهمية ابنجهوس إىل أنه وضع التعلم التسلسيل واستخدامها يف دراساته: خطأ -2

تطويرهـا وظهـور عـدة طـرق أخـرى مثـل الـتعلم التسلسـيل هذه الطريقة للدراسة مـام أدى إىل 

 .التوقعي والتعلم بالرتابط الثنايئ

يقاس التذكر بعدة طرق منها االقتصاد يف الزمن أي الفرق بني الـزمن املسـتغرق يف الـتعلم : صواب -3

  .وإعادة التعلم
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تسلسـيل فهـو تـذكر االسرتجاع الحر هو تذكر الخربات املطلوبة دون ترتيب أما االسرتجاع ال: صواب -4

 .تلك الخربات بنفس الرتتيب السابق أثناء تعلمها وحفظها
يعتمد التعرف عىل مطابقة ما هو موجود بالعامل الخارجي ملا هو موجود بالذهن باالستناد : صواب -5

 .إىل عدة أدلة أو عالمات موجودة بالعامل الخارجي
  

  اكرةإجابات أنواع الذ
  

لنشـاط إذا تقـوم بعمليـات متعـددة مثـل ترديـد املعلومـات عـدة مـرات تتميز الـذاكرة األوليـة با: خطأ - 1
ــاء  ــتخدامها، أو انتق ــن اس ــي ميك ــات الت ــار املعلوم ــوز، أو اختي ــات إىل رم ــل املعلوم ــا، أو تحوي لحفظه

  .اإلسرتاتيجية التي ميكن استخدامها الستعادة معلومة من الذاكرة طويلة األمد
لومات ملدة ال تتجاوز خمس ثوان بعـدها تنتقـل بعـض تستطيع الذاكرة الحسية حفظ املع: صواب -2

 .هذه املعلومات إىل الذاكرة األولية وبعضها اآلخر ننساه بسبب فقدان أثره
وقد تكون الوحدة املعرفيـة لفظـاً أو . وحدات معرفية 9-5ترتاوح سعة الذاكرة األولية ما بني : خطأ -3

 .حرفاً أو فئة من املعلومات
يد ذا أهمية كبرية بالنسبة للذاكرة الثانوية ألنه بالرتديد تنتقل املعلومـات مـن يعترب حاجز الرتد: صواب - 4

وإذا ما تزاحمت الوحدات املعرفيـة عـىل هـذا الحـاجز أدى ذلـك إىل عـدم . الذاكرة األولية إىل الثانوية
 .ترديد الوحدات املعرفية ترديداً يكفي لبقائها يف الذاكرة الثانوية

خرباتنـا . ، قصصـية»مـا نعرفـه عـن العـامل«سـيامنتيكية : أنـواع ثالثـة هـي للذاكرة الثانوية: صواب -5
  .أساليب أداء يشء ما» اجراءاتية«الشخصية بأشياء تعرضنا لها، 
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  بعض العوامل املؤثرة عىل التذكر إجابات
  

د إن العامل الذي يؤثر عىل الزمن الالزم للتعلم ال يؤثر بالرضورة عىل التذكر ألن التذكر يعتمـ: خطأ -1
  .أساساً عىل بلوغ مستوى الكفاية املطلوب عند التعلم ألول مرة

. كلام كانت املادة املتعلمة ذات طابع مادي يسهل تعلمها لسهولة تكوين صورة ذهنية لهـا: صواب -2
 .ن تعليم ضعاف العقول يحتاج إىل استخدام املاديات أكرث من املجردات’ولذلك ف

التدريب املركـز ألن فـرتات الراحـة التـي تتخلـل التـدريب التدريب املوزع يسهل التعلم عن : خطأ -3
املوزع تساعد عىل التخلص من عوامل الخلط والتعب واالضطراب والتشويش التي تتدخل يف تعلم 

 .املوضوع املراد تعلمه
يكون تذكر األطفال املتخلفني عقلياً أقل من متوسطي الذكاء ويكـون نسـيانهم ملـا تعلمـوه : صواب -4

 .دل عىل أنه كلام زاد الذكاء زادت قدرة الشخص عىل التذكرأرسع، وهذا ي
يضطرب املدرس الذي تدرب يف املرحلة االبتدائية إذا وقف أمـام تالميـذ باملرحلـة الثانويـة : صواب -5

وذلك لتغري املالبسات أي اختالف الظروف الخارجيـة التـي صـاحبت عمليـة الـتعلم عـن الظـروف 
 .االخارجية التي يقوم بالتدريس فيه

  

  إجابات النسيان
  

إذا كان التحليل النفيس يرى أن تداعي املعاين يساعد عىل استعادة الخـربات املكبوتـة فـإن : صواب -1
  .أصحاب نظرية التنظيم يرون أنه يزود الفرد بالقرائن التي تساعده عىل التذكر
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ويبـدو هـذا يف إن تشوه الخربات املتعلمة يؤدي إىل تغريهـا عـن أصـلها وبالتـايل نسـيانها، : صواب -2

 .عمليتي تحديد التفصيالت وإبرازها
املادة الجديدة قد تؤدي إىل اضطراب يف الـذاكرة طويلـة األمـد نتيجـة تـداخلها مـع مـادة : صواب -3

 .قدمية مام يؤدي إىل محو التعلم
القمع هو النسيان اإلرادي والشعوري للدوافع غري املقبولـة والرغبـات املحرمـة ملـا يصـاحبها : خطأ -4

 .قمن قل
 

  اذكر ثالث طرق لقياس التذكر وضع مثاالً رقمياً يوضح كيف تستخدم كال منها ومعنى الناتج؟ :77س

 :بني أنواع الذاكرة من حيث قارن :78س

  .أسباب النسيان -عدد الوحدات املعرفية -املدة الزمنية    

   الرياضة وملاذا؟قارن بني قدرتك عىل تذكر قطعة من الشعر يف وصف الريف وتذكر بعض قوانني :79س

 قارن بني النظريات املفرسة للنسيان وحدد أيها أكرث مناسبة لتفسري النسيان بناء عىل أنواع الذاكرة؟ :80س

من استعراضك لهذا الفصل هل ميكـن أن تحـدد أسـباب النسـيان مسـتخدماً أنـواع الـذاكرة، وهـل  :81س
وعىل وضع أسلوب أو طريقة جيـدة ميكنك وضع التوجيهات التي تساعد عىل رفع مستوى التذكر 

  .للمذاكرة
 

) ×(بجوارها، أو عالمـة ) صح(فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمة  :82س
  :بجوارها إذا كانت العبارة خطأ

  .التفكري نشاط ارادي غري رصيح  .أ 

  .ال بد أن يكون التفكري تصوريا أي يعتمد عىل الصورة الذهنية  .ب 
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 .سلوكية التفكري عىل أساس العالقة بني املثريات واالستجاباتفرست ال  .ج 

 .العمليات الرمزية الداخلية لها نوعان رأسية وأفقية  .د 

  .اعتربت النظريات املعرفية أن التفكري سلسلة من االرتباطات والعمليات الرمزية الداخلية. هـ
  

) ×(بجوارها، أو عالمـة ) صح(عالمة فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع  :83س

  :بجوارها إذا كانت العبارة خطأ
  

  .ميكن تفسري التفكري بناء عىل وجهة النظر السلوكية واملعرفية فقط  .أ 

 .يرى واطسون أننا نفكر بأبداننا كلها وليس بعقولنا فقط  .ب 

 .التفكري محله ومركزه العقل  .ج 

 .لحاء أو قرشة املخ كلهابينت الدراسات النري وفسيولوجية أن التفكري محله ال  .د 

   . يتأثر التفكري فقط بنوع وكم الخربات التي يتعرض لها الفرد. هـ
  

) ×(بجوارها، أو عالمـة ) صح(فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمة  :84س

  :بجوارها إذا كانت العبارة خطأ
  

  .تتكون الفكرة من كلامت وصور ذهنية  .أ 

 .إعطاء معنى للمثريات التي نتعرض لهاالتفكري هو   .ب 

 .للغة دور هام يف التفكري  .ج 

 .تنتظم معرفة الفرد وفقا للتنظيم اللغوي الذي يستخدمه  .د 

 .تؤثر اللغة عىل التفكري مبفرداتها وبقواعدها النحوية. هـ
  

) ×(ة بجوارها، أو عالمـ) صح(فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمة  :85س

  :بجوارها إذا كانت العبارة خطأ
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  .بسيط، اقرتاين، ال اقرتاين، مفاهيم العالقة: للمفاهيم أربعة أنواع  .أ 

 .يتأثر اكتساب املفاهيم باملفاهيم السابق تعلمها  .ب 

 .وضع أوسجود محاور ثالثة ميكن أن تشتق منها األبعاد والصفات الالزمة للحكم عىل املفاهيم  .ج 

 .بني مفهومني أو أكرثاملبدأ تعبري عن عالقة   .د 

 .التجريد والتعميم عمليتان أساسيتان يف تكوين املفاهيم. هـ
  

  

  اذكر بعض املفاهيم التي تضمنها هذا أنواع املفاهي وعرفها؟ :86س

  اذكر مناذج توضح أنواع املفاهيم املختلفة؟ :87س
  

) ×(بجوارها، أو عالمـة ) صح(فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمة  :88س

  :بجوارها إذا كانت العبارة خطأ
  

  .تتفاوت أنواع التفكري وتختلف تبعا لدرجة ارتباطها بالواقع  .أ 

 .تكون الفكرة مثرية لفكرة أخرى يف التداعي الحر مع وجود موضوع رئييس يربط بينهام  .ب 

 .ر الشخصيختلف الهجس عن التداعي الحر يف وجود موضوع أو محور رئييس واحد ألفكا  .ج 

 .أحالم النوم وأحالم اليقظة صورتان للتداعي  .د 

 .تشيع الهذاءات يف الفصام. هـ
  

) ×(بجوارها، أو عالمـة ) صح(فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمة  :89س

  :بجوارها إذا كانت العبارة خطأ
  

  . تقليديتجمع تعريفات التفكري االبتكاري عىل أنه تفكري مرن وغري  .أ 

  .اإلنتاج االبتكاري تقليد محكم إلنتاج سابق  .ب 
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 .العملية االبتكارية سلسلة متصلة الحلقات تسري يف تتابع محدد ال تخرج عنه بني جميع األفراد  .ج 

 .الطالقة واملرونة واألصالة من القدرات الثالث األساسية يف التفكرياالبتكاري  .د 

 .س التي تناولته بالدراسةاختلفت تعريفات االبتكار الختالف املدار . هـ
  

طبق اختبار للتفكري االبتكاري واختبارا للتفكري الناقد وأخـر للـذكاء وقـارن بيـنهام مـن حيـث نـوع  :90س

 .السؤال، ونوع اإلجابة املطلوبة، وتعريف ما يقيسه كل اختبار، وكيفية تصحيح كل منها
  

) ×(بجوارها، أو عالمـة ) صح(ضع عالمة  فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة :91س

  :بجوارها إذا كانت العبارة خطأ
  

  .سلوك حل املشكالت يتضمن استخدام املحاولة والخطأ واالستبصار  .أ 

 .يعترب اوسبورن وبارنز من أوائل من استخدموا سلوك حل املشكالت يف تنمية االبتكار   .ب 

 .النقد رضوري عند وضع الحلول املفتوجة للمشكلة  .ج 

 .األفكار باستخدام محكات معينة الستخدام أحسن األفكار يف وضع خطة كاملة لتنفيذهاتقيم   .د 

 .يعترب االستعداد لوضع األفكار موضع التنفيذ املرحلة النهائية يف سلوك حل املشكالت. هـ
  

مع أربعة زمالء لك كون مجموعة صغرية وحاولوا استخدام سلوك حل املشكالت بطريقـة ابتكاريـة  :92س

الج مشكلة ما مثل أزمة املواصالت، أزمة االسكان يف العامل، أزمة الطاقـة، هجـرة العقـول مـن يف ع

  .الدول النامية اىل الدول املتقدمة
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فيام ييل يوجد مثانية أسئلة تدور حول أسلوبك يف التفكري واألسئلة ليس لها إجابة صـحيحة وأخـرى  :93س

إقـرأ كـل . دروسـة بـل بأسـلوبك وطريقتـك يف التفكـريخاطئة كام أنها ال تتصل باملادة العلمية امل

سؤال منها وأجـب عليـه بوضـع دائـرة حـول نعـم أو ال ثـم بتصـحيح إجاباتـك بنـاء عـىل مفتـاح 

 .التصحيح املوجود يف نهاية إجابات أسئلة الفصل
  

  أسلوبك يف التفكري
  

  :ضع دائرة حول نعم أو ال، الترتك سؤاال بدون إجابة :94س

  .نعم    ال  .              األفكار الجديدة حتى لو ظهر فيام بعد عدم فائدتهاأحب اللعب ب -أ

  .نعم    ال  .         إن أحسن نظرية هي التي ميكن تطبيقها عىل أفضل وجه ممكن -ب

  .نعم    ال  .                         يعتقد أصدقايئ أن أفكاري غريبة وغري عملية -ج

عامل غري الكاملة أو التي ليس لها نهاية أو التي ال يكـون لهـا جـل تستثري اهتاممي األ  -د

  واحد فقط                                                                    

  

  .نعم    ال

    .يصعب عيل تكوين صداقة حميمة مع انسان يتصف باالندفاعية مهام كان ذكيا -هـ

  .نعم    ال

نسان األشياء عىل ما هي عليه فال يحاول التعمق يف فهم مشاعره أو يجب أن يتقبل اإل  -و

  .                                                               مشاعر اآلخرين

  

  .نعم    ال

إذا كان الشباب هم أصحاب األفكار الثورية فإنهم يجب أن يتخلوا عن هـذه األفكـار  -ي

                                                             .               عند الكرب

  

  .نعم    ال

  .نعم    ال  .          إن العمل املتكامل هو العمل الذي يحقق التوازن التام بني مكوناته -ز
  

) ×(بجوارها، أو عالمـة ) صح(فيام ييل مجموعة من العبارات إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمة  :95س

  :جوارها إذا كانت العبارة خطأب
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  .من األخطاء املنطقية التي تؤثر عىل التفكري الترسع يف الحكم  .أ 

 .تشيع األخطاء بني األطفال فقط  .ب 

 .يعتمد التفكري الواقعي عىل بذل الجهد لدراسة الوقائع املوضوعية  .ج 

 .التقبل السلبي آلراء السلطة والنقاة من عوامل استقامة التفكري دامئاً   .د 
 . قاء املعلومات يؤدي إىل دقة التفكريانت. هـ

  

  ابة أسئلة تعريف التفكري وتفسريهإج
ويعتـرب وجـود . التفكري نشاط رمزي مجـرد يسـتمر دون عالقـة مبـارشة بـاملثريات الخارجيـة: صواب  .أ 

  .الحاجات واملشكالت من عوامل إثارة التفكري وتوجيهه

 .خطؤه كام يف التداعي املقيد للمعاينهذا الرأي هو رأي املدرسة االرتباطية ولقد ثبت : خطأ  .ب 

ولقـد ... تفرس السلوكية السلوك تفسرياً موضوعياً عىل أسـاس العالقـة بـني املثـري واالسـتجابة: صواب  .ج 
فرست السلوكية التفكري عىل أساس أن املثـري األول أو األصـيل ينبـه أعضـاء االسـتقبال التـي تسـتثري 

 .النهائيةعمليات رمزية داخلية حتى تصدر االستجابة 

للعمليــات الرمزيــة الداخليــة نوعــان أفقيــة متثلهــا املتغــريات املتوســطة بــني املثــري األصــيل : صــواب  .د 
واالستجابة النهائية، أما العمليات الرأسـية فيمثلهـا التفاعـل بـني السالسـل املختلفـة مـن العمليـات 

 .الرمزية الداخلية التي تتفاوت مستوياتها يف التعقيد
 .النظريات املعرفية أن التفكري عملية اختبار وتنفيذاعتربت : خطأ. هـ
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  )األساس النريوفسيولوجي للتفكري(إجابة أسئلة النظريات 
  

ميكن تفسري التفكري بناء عىل وجهة نظر السلوكية واملعرفية وبنـاء عـىل األسـس الفسـيولوجية : خطأ  .أ 

  .املختلفة

نا كلها ذلك لوجود ارتباط بني العمليات يرى واطسون أننا ال نفكر بعقولنا فقط بل بأجسام: صواب  .ب 

  .التفكريية واالستجابات العضلية التي تستخدم لتنفيذ الفكرة أو التي تصاحب التفكري
  

واستنادا إىل نظريته فـان الـتعلم يحـدث عنـدما ...............................هوجار النظرية االرتباطية هو :96س

  .........................و.......... ..................يتكون الربط بني

حيـث الحـظ .............................. أجرى بافلوف تجاربه عىل الكالب، ودعى نظريته يف االشرتاط بــ :97س

أن يقـدم لـه الطعـام مـن قبـل ................................... أن الكلب غالبا مـا يبـدأ بسـيالن اللعـاب

ـطي هـوالشخص القادم، ففي ت ـطية ........................ جربته فـان املثـري الرش واالسـتجابة غـري الرش

 .................و االستجابة الرشطية هي.................... واملثري الرشطي هو................................ هي

ة يتم بها إحـداث يف تحريه معينة تم تخويف كلب صغري عن طريق إحداث صوت عال ويف كل مر  :98س

الصوت العايل يرى الكلب عصا وبعدئذ أصبح الكلب يخاف مـن العصـا مـن دون سـامع الصـوت 

و العصـا .......................... والخـوف هـو.................... ففي االشرتاط الكالسييك فان الصـوت هـو

 ..............والخوف الظاهر للعصا هو..................... هي

وهـي باملقارنـة منـوذج ......................................  هـي تتوافر نظريتان أساسـيتان للـتعلم احـدهام :99س

  ميكانييك للتعلم
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...................... وتؤكـد عـىل....................... والنظريـة الثانيـة هـي........................ وتؤكد عىل العالقة بني 
 .ملية التعلموتأثرياتها عىل ع

ولكـن العمليـة ليسـت ............ و.................. تتكـون بشـكل أسـايس خـالل تبأن االرتباطا... أكد :100س
 .......................-3................ -2.................... -1وهي موجهة بثالثة قوانني للتعلم هي  ةعشوائي

يقـوي السـلوك كـام ................... إن تقديم تعزيز) عقوبة(أو ) ثابةإ (التعزيز يكون إما عىل شكل  :101س
ـــــز ـــــدما يســـــحب .................................أن ســـــحب تعزي ـــــوي الســـــلوك أيضـــــاً وعن يق

فهــــــــذا أمــــــــا ........................... ويقــــــــدم تعزيــــــــز............................. تعزيــــــــز
 ..............................................................يشكل

عندما ينتظر املجرب أن يبدي حيوان مختربي سلوكا معينا ومن ثم يقوم بتعزيز ذلك السلوك فان  :102س
 :املجرب يركز عىل

 .السلوك اإلجرايئ  .أ 

 .السلوك االستجايب  .ب 

 .االشرتاط الكالسييك  .ج 

 .السلوك الظاهري الرصيح  .د 

ميكن أن تنطبق يف التعليم هي أن املواد ترتب ويسـكن للتالميـذ  إن أحدى مبادئ الكشتالت التي :103س
  :أن

  .يروا العالقات الواضحة. أ
  .يعملوا اقل عدد من األخطاء. ب
  .يحصلوا عىل تعزيز مستمر. ج
  .يتعلموا أجزاء مرتبة ميكن أن تجمع يف الكل. هـ
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تكملة ورقة اإلمالء فان الجلـوس  إذا اخرب احد التالميذ يف أن يعود ويجلس يف نهاية الصف ويعيد :104س

  :يف نهاية الغرفة هو

  .تعزيز موجب. أ

  .عقاب. ب

  .تعزيز سالب. ج

  .نوع من االنطفاء. د

  .أي نوع من األعالم آالتية التأكيد عىل الدافع الداخيل يف العلم :105س

  .ثورندايك. أ

  .واطسن. ب

  .سكرت. ج

  .برونر. د

ترفع يدها باسـتمرار إلجابـة أسـئلة املدرسـة ولكـن لفـرتة ) فوزية(يف بداية السنة الدراسية كانت  :106س

معينة أصبحت عن ذلك وعندما كانت تجيب فان إجاباتها تأيت خاطئة، ويف نهايـة السـنة فإنهـا مل 

  .ترفع يدها

  .إن هذا السلوك هو مثال عىل قانون ثورندايك يف التعلم

 cN  قانون االستعداد.  

 lN  قانون التمرين أو التكرار. 

 xN   األثرقانون. 

 …N  قانون العكوسية. 

عىل دور اللغة يف النمو، أي من العبارات آالتية تعرب عـن وجهـة نظـر ) بياجيه(و ) برونر(ال يتفق  :107س

 ):برونر(
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 .اللغة يشء فطري وتتطور بشكل مستقل عن النمو املعريف. أ

 .اللغة تسهل العمليات العقلية. ب

 .ال يوجد منو معريف من دون اللغة. ج

 .غة هو ناتج منو للقدرة العقليةالل. د

 :يتكون املخطط العقيل من :108س

 .التكيف والتنظيم. أ

 .البيئة. ب

 .الرتكيب واملحتوى. ج

 .التمثيل واملوامئة. د

  :يف أن األطفال يفكرون بشكل مختلف يف املراحل املختلفة هو) بياجيه(إن مضمون استنتاجات  :109س

  .ت الستيعاب املنهجيجب أن ينمو األطفال القابليا. أ

  .يجب أن تتطابق املواد واألساليب مع قابليات األطفال. ب

  .يجب أن تؤخر املدرسة العملية التعليمية إىل حني نضج األطفال عقليا. ج

  .ال يوجد منوذج للنمو املعريف. د

  :بأنه شكل من إشكال) الذكاء(يرى بياجيه  :110س

  .التكيف البايولوجي -أ

  .سمة وراثية -ب

  .تحديد بيئي -ج

  .املوامئة النفسية -د
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إىل حادث سيارة عىل جرس معني، وبعد عدة شهور تشعر بالقلق كلام ساقت عىل ) ندى(تعرضت  :111س

  .أي جرس، ما هو املثري الرشطي يف حالة ندى

  .القلق. أ

  .جميع الجسور. ب

  .الجرس الذي وقع لها الحادث. ج

  .الحادث. د

من الكلب فهو أصـبح ال يخـاف مـن الكلـب الـذي وجـه لـه األذى ولكـن  إىل أذى) سليم(تعرض  :112س

  :جميع الكالب األخرى، ما هي إال الظاهرة التي حصلت له

  .التميز. أ

  .العودة التلقائية. ب

  .االنطفاء. ج

  .التعميم. د

السلوك  بشكل عام، أظهرت نتائج البحوث بان املعززات متيل إىل أن تكون أكرث فعالة لزيادة تكرار :113س

  .السلوك.......................................... عندما

  .تسبق. أ

  ).بعد فرتة مناسبة(تتبع . ب

  .تتبع حاال. ج

  ).الوقت طاملا أن الحيوان يرى بأنه عزز ةليست بالرضور (تتبع . د
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ـــــــتخدام :114س ـــــــن األحســـــــن اس ـــــــدة، م ـــــــتجابة جدي ـــــــيم اس .............................. التعل

  .مبدئيا........................................... عزيزالت

  .الجزيئ. أ

  .املستمر. ب

  .األويل. ج

  .املرشوط. د

عندما بدق الجرس ملرات عديدة مع تناول طعام الغـداء يوميـا فـان الفـرد يبـدأ بسـيالن اللعـاب  :115س

  ).ص، خ(رشطي بعدما يسمع الجرس وعندما يحدث االشرتاط، فان الجرس يعرف باملثري ال

  ........................................................الطعام هو معزز :116س

..................... عندما يساعد التعلم السابق يف الالتينية تعلم الروسية فان علـامء الـنفس يـرون أن :117س

  .قد حدث

  .التعلم صمم منهجا أكادمييا بأخذ االعتبار أراء ثورندايك يف :118س

  .أعط بعض األمثلة عن كيفية مبادئ التعلم الرشطي الكالسييك يف املوقف الصفي :119س

وهـل هـم يتفقـون يف  عـن السـلوكيني... ما هي املجاالت األساسية التي يختلف فيها علـامء تغـري :120س

  .بعض األمور

  ).هرة ادراكيةيرى علامء الكشتالت أن التعلم أساسا هو ظا(ما املقصود بالعبارة  :121س

أن الوظيفة األساسية لعلم النفس الرتبوي هو ربط املبادئ النظرية باملامرسة ومبا يؤدي إىل  :122س

  .إعداد مدرس كفؤ، ناقش ذلك

  كيف يجري التعلم برأيك أنت؟ :123س
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  املراجــــــع
 :املراجع العربية

 
 ،علم النفس الرتبوي، تعيني درايس، معهد تدريب املدرسني،   ،1988  األلويس، جامل حسني

  .وزارة الرتبية 

نظرية جديدة يف التعلم مجلة املعلم الجديد، بغداد، وزارة   كانيه،  ، موفق1989الحمداين

  . الرتبية 

علم النفس الرتبوي، للصف الثاين معاهد املعلمني، بغداد  ،1978  ، عبدالجليل وآخرون،الزوبعي .  

خصائص الطفل النفسية يف املرحلة االبتدائية، تعيني درايس   ،1980  زار، ـي، نـــالعان

  . مبعهد التدريب الرتبوي، بغداد

،عربية، مرص القاهرةعلم النفس الرتبوي، دار النهضة ال  ،1977  جابر، جابر عبدالحميد.  

،علم النفس الرتبوي، دار العلم للماليني، القاهرة  ،1978  عاقل، فاخـــــر.  

،علم النفس الطفولة، معهد التدريب الرتبوي، بغداد  ،1982  يعقوب، آمال أحمـد.  

،العقل البرشي، األنجلو املرصية القاهرة  ،1978  السيد، فؤاد البهــي .  

،دراسات يف علم النفس، مكتبة الرشق الجديد، بغداد  ،1977  الكيل، دحـــــام .  

،علم النفس الرتبوي، الطفولة واملراهقة، عامل الكتب،   1977  زهران، حامدعبدالسالم

 . القاهرة
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،الطفولــة واملراهقــة، األنجلو املرصية، القاهرة سيكولوجية  ، 1961  فهمي مصطفــــى.  

 كاظم عبد الرحمـــن

  يل،إسامع

الطفولة يف مرحلة الرياض، معهد تدريب  سيكولوجية  ،1982

  . املعلمني، بغداد

،ة والشخصية، ترجمة الدكتور أحمد ـــالطفول سيكولوجية  ،1970  كرنجر، جــــون

  . عبدالعزيز سالمة وآخرون، دار النهضة العربية، القاهرة

،األنجلو املرصية، القاهرة التعلم،الطبعة الخامسة، مكتبة  ،1977  الغريب رمزيــــة .  

،ج،ب، ميادين علم النفس، ترجمة مجموعة من الدكاترة   ،1975  جلفـــــــورد

  . بإرشاف يوسف مراد، دار املعارف مبرص الطبعة الرابعة

 ،أصول علم النفس، الطبعة الثامنة، املكتب املرصي الحديث   ،1970  راجح، أحمد عــزت

  .ةللطباعة والنرش، اإلسكندري

،علم النفس الرتبوي، الطبعة الرابعة، دار املعرفة مرص،   ،1980  سعد جالل ومحمد غالوي

  .القاهرة
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